LANDSSTYRET
14.-15. JUNI 2019
REFERAT

Tid, sted og deltakere
Møtet ble holdt i Norges kristelige studentforbunds lokaler i Universitetsgata 20, Oslo.
Møtet ble satt 14. juni kl. 10:15. Møtet ble hevet 15. juni kl. 13:50.
Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder), Ingvil
Holthe Enoksen (Bergensforbundet), Marte Holm Simonsen (Osloforbundet),
Marianne Meling Kvamsøe (Stavangerforbundet), Lilly Marie Spjelkavik
Hansen (Tromsøforbundet) og Torkil Hvidsten (generalsekretær).
Aurora Marie Nome (organisasjonsutvikler/påtroppende generalsekretær) var
til stede under behandling av sakene 3.1-3.3, 3.5-3.9 og 4.1.
Marte Holm Simonsen var ikke til stede under behandling av sak 3.3
Andreas Torgrimsen Eggesvik ikke til stede under behandling av sakene 0.10.3, 1.1-1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.7.

Meldt forfall: Ingrid von Harling Lien (Kristiansandsforbundet), Albert Andersen Øydvin
(Osloforbundet), Kristian Sløgedal (vara, Osloforbundet)
Ikke møtt:

Emil Pleym (vara, Osloforbundet)

0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret vedtok følgende saksliste:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 4.-5. mai
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Invitasjoner etc siden sist
2. Økonomi
2.1 Gjennomgang foreløpig regnskap NKS 2019
3. Organisasjonssaker
3.1 Ferdigstilling av planer for årstemaet
3.2 Møte med Utvalg for likestilling
3.3 Møte med Teologismia
3.4 Velge delegater til European Regional Assembly
3.5 Forbundshelga
3.6 Velge AKT-redaktør
3.7 Vurdere oppstart nytt lokalforbund på Ås
3.8 Planlegginga vervekampanje
3.9 Semesterstart i lokalforbundene
4. Personalsaker
4.1 Ny organisasjonsutvikler?
Landsstyret godkjente utsendt forslag til veiledende dagsorden.
Enstemmig vedtatt
0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Landsstyret valgte Alex Ramstad Døsvik som ordstyrer.
Landsstyret valgte Torkil Hvidsten som referent.
Enstemmig vedtatt

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 4.-5. mai
Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Ingvil orienterte fra Bergensforbundet:
Siden forrige landsstyremøte har Bergensforbundet arrangert filmkveld 9. mai. Dette var det
siste arrangementet vi hadde før sommerferien. Til neste semester har de planlagt å stå på
stand, holde introkveld for nye medlemmer, og arrangere bibel og børst med fokus på
feminisme og spesielt Jesus i møte med kvinner. Kontakten mellom leder og
landsstyrerepresentant har vært begrenset ettersom begge har vært opptatt med
bacheloroppgaver og eksamener, og vi håper på et enda tettere samarbeid til høsten.
Aurora orienterte fra Kristiansandsforbundet:
Har hatt to arrangementer siden sist. Tur og semestersluttsarrangement. Er nesten ferdig med
semesterplan. Skal stå på stand, med hjelp fra kontoret, til høsten. Rekruttering er
hovedutfordring og satsningsområde framover.
Marte orienterte fra Osloforbundet:
Det har vært utskiftninger i styret i løpet av semesteret. Helene og Sunniva trekker seg fra
styret, så Kristian Sløgedal tiltrer som leder fra 1. juli.
Til høsten skal vi stå på stand på Oslo Met og UiO (Blindern) ved semesterstart. Vi håper
dette kan være med å få inn flere nye medlemmer, og nye folk i styret.
Vi vil også prøve å stå på stand i september slik at vi kan nå ut til enda flere studenter.
Her er det foreløpige programmet for neste semester:
16. august: fadderukefest
23. august: semesterstarsmesse og fest
6. september: Introduksjonskveld med taco. Bli kjent med Forbundet!
20. september: Forbundshelg på Utøya!
11. oktober: Temakveld med film i fokus
25. oktober: Halloween fest
8. november: Pepperkakebaking
22. november: Semestersluttsmesse og fest
Vi har valgt å ha litt færre arrangementer kommende semester enn vi hadde i år ettersom det
har vært ganske lav oppslutning. Vi skal derfor legge inn ekstra ressurser på alle
arrangementene vi har neste semester og vi håper dette kan være med å skape bedre
oppslutning.

Marianne orienterte fra Stavangerforbundet:
Siden landsstyremøtet i mai har vi i Stavangerforbundet ikke hatt noen arrangementer. Vi har
i stedet fokusert på å samle styret og planlegge neste semester. Ved årsmøtet ble Marianne
Meling Kvamsøe valgt som leder for lokalstyret, og Maren Grønhilder som styremedlem.
Ingvil Enoksen ble også valgt inn i styret gitt at hun fikk studieplass i Stavanger.
Siden da har Ingvil Enoksen fått bekreftet studieplass i Stavanger, og to andre har sagt ja til å
være med i styret i Stavangerforbundet. Nå består lokalstyret i Stavanger av Marianne Meling
Kvamsøe som leder, og Maren Grønhilder, Ingvil Enoksen, Beate Steinsvik Jansen og Marita
Skaar som styremedlemmer.
Vi hadde et planleggingsmøte 25. mai der vi startet planlegging av høstsemesteret 2019. Ved
årsmøtet ble det bestemt at Stavangerforbundet skal fokusere på å ha færre, men større
arrangement i løpet av et semester. Vi har gått inn for å ha arrangementer i slutten av
måneden hver måned og starter, hvis alt går etter planen, 27. august. Vi har blant annet
planlagt et samarbeid med Kirkens Bymisjon, temakveld om Paulus’ potensielle feminisme,
og et nytt arrangement basert på erfaringer fra opplegg i Dublin.
Vi har fortsatt muligheten til å ha arrangementer i lokalene til Kvekersamfunnet i Stavanger,
men det undersøkes om det finnes mer sentrale lokaler som er lettere å finne frem til og
tilgang til diverse teknisk utstyr.
I forbindelse med semesterstart har vi planlagt å stå på stand både på UiS og på VID i
Stavanger, i hovedsak på campus på Ullandhaug og gamle Misjonshøgskolen. Det diskuteres
om vi skal være en del av et prosjekt som innebærer å ha en felles stand og brosjyrer sammen
med forskjellige studentorganisasjoner knyttet til Studentpresten på UiS. Ettersom dette
potensielt vil ha en større effekt enn å stå på stand alene kan det være at det blir med det på
UiS. Vi vil heller bruke tid på å stå på stand på VID Stavanger i tillegg. Dette har ikke blitt
gjort før, i hvert fall ikke i nyere tid, og vi tror at vi har noe å tilby som kan trekke potensielle
medlemmer fra den studentmassen.
Lilly Marie orienterte fra Tromsøforbundet:
I Tromsøforbundet har vi avsluttet aktiviteten for semesteret, og har planlagt høstsemesteret,
som vi ser veldig fram til!
Vi har hatt en svært givende temakveld om synd, tilgivelse og frelse med prest i Tromsø
International Church Jill Sæterbø Kjølaas 25. april, og 2. mai hadde vi en flott, kort, og kald
tur i Telegrafbukta når vi gjennomførte Bibel i Bukta.
11. mai solgte vi vaffelkaker i Storgata i Tromsø sentrum til inntekt for oliventrekampanjen i
Palestina. Det var en stor suksess, folk fikk selv bestemme prisen, og kunne dermed gi så mye
eller lite de ønsket. Donasjonene varierte fra én krone og opp til fem hundre kroner. Dette
endte med at vi tjente inn 3.500 kr, noe som var langt over forventet.
I arbeidet med neste semester har vi bestemt oss for å delta på en felles kick-off arrangert av
Laget, der vi skal stå på stand med andre kristne organisasjoner i løpet av semesterstart. Vi
føler oss rimelig trygge på at vi får lov til å promotere oss slik som vi vil, og tenker at dette
kan være en god promoteringsarena for oss.

Vi har planlagt et spennende semester, og gleder oss til å ta fatt. Vi har planlagt å stå på stand
på UiTs Stud.Expo, og delta på Studentlivdagan med ett eller to arrangementer. Vi ser også på
muligheten til å stå på stand på enda flere campuser enn i forrige semester.
I tillegg leter vi fortsatt etter en fast plass å ha arrangementer, men vi tror at dette skal gå i
boks før høstsemesteret.
Det siste som skjer i semesteret er styrekurs på Utsikten i Tromsø, med styreinstruktør Louise
Bekkelund Hole 8-9. juni.
Har inngått en avtale med Kirkens Bymisjon om å leie deres lokaler til arrangement framover.
Andreas orienterte fra Trondheimsforbundet:
Uklart hvor mange i interimsstyret som blir med videre neste år. Forhåpentligvis mange nok
til at det blir et fast styre fram til februar. Har ikke rekruttert noen nye styrekandidater
foreløpig. Har planer om å stå på stand til høsten, og har bedt om standkurs.

1.3 Invitasjoner etc siden sist
Nakba-markering (Fellesutvalget for Palestina)
Oslo, 15. mai – Vi tilsluttet oss og mobiliserte på sosiale medier
Solidaritetskonsert med Palestina (Ship to Gaza og Palestinakomiteen)
Oslo, 18. mai – Vi tilsluttet oss og mobiliserte på sosiale medier
Fagdag: Migrantkirker og minoritetsmiljøer sammen mot overgrep (Norges Kristne Råd)
Oslo, 4. juni – Ikke prioritert
Kafémøte om arbeidet i Norges Sosiale Forum
Oslo, 13. juni – Alex og Aurora deltok.
Møte for partnerorganisasjonene (ICAN)
Oslo, 17. juni – Aurora deltar om mulig
Innspillsmøte om Barne- og ungdomskulturmeldingen (LNU)
Oslo, 19. juni – Ikke prioritert
Summer University for Security Studies (Kosovo Youth Atlantic Treaty Association)
Kosovo, 26.-30. juli – Ikke prioritert
International Mobilization Summer Course (BADIL Resource Center for Palestinian
Residency and Refugee Rights)
Palestina, 31.juli-9. august – Oversendt Utvalg for Palestina som mulig program for senere
års utvekslinger (om det blir en årlig foreteelse)
Invitasjon til å nominere «Årets ungdomskommune» (Barne- og familiedepartementet)
Frist 1. september – Ikke prioritert
Annet
ICAN har varslet en nasjonal kampanjedag for avskaffelse av atomvåpen 26. september.

2. Økonomi
2.1 Gjennomgang foreløpig regnskap NKS 2019
Torkil gjennomgikk regnskap for NKS til og med april.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Ferdigstilling av planer for årstemaet
Landsstyret ble skolert på tematikken av Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Vesentlige punkter i skoleringen innebærer at etter gjeldende lovverk, anser LDO det som
lovlig for religiøse friskoler å stille krav til samlivsform for sine ansatte. Det vil ikke
nødvendigvis være tilfelle for alle ansatte, men jo tettere den ansatte er på den spesifikt
«religiøse» delen av virksomheten, jo friere står trossamfunnet med kravene sine. Det vil for
eksempel være et strengere ansattvern for en vaktmester eller for eksempel en gymlærer som
ikke underviser i noe der trossamfunnets religiøse synspunkter kommer direkte til uttrykk.
Skolene har ikke lov til å bedrive direkte diskriminerende undervisning. I undervisning om
seksualitet/samlivsformer, skal det for eksempel klargjøres hva som er skolens/trossamfunnets
syn og hva storsamfunnets syn er. Verken lærere eller elever skal utsettes for trakasserende
kommentarer på bakgrunn av seksualitet eller samlivsform.
Kirkeloven, trossamfunnsloven og livsynssamfunnsloven er i ferd med å erstattes av en felles
Lov for tros- og livssynssamfunn. Denne har vært på høring og skal etter planen opp for
Stortinget våren 2020. Her er det heller ikke foreslått endringer i diskrimineringsvernet målt
opp trossamfunnenes frihet.
Det er fylkesmennene som er ansvarlige for tilsyn med de private skolene. Et tips fra LDO er
å kontakte fylkesmennene for å få en oversikt over hva de har gjort for å sikre at skolene ikke
bedriver direkte diskriminering, og eventuelt stille krav om at dette arbeidet intensiveres. Det
kan også være en idé å kontakte barneombudet for å høre om de har mottatt klager fra elever
på undervisning eller annet ved disse skolene.
Ingvil innledet til saksbehandlingen:
Landsmøtet 2019 vedtok i Arbeidsprogrammet at: «[Landsstyret skal] legge frem for
Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én landsstyreperiode.
Tema for 2019 er Diskriminering og religionsfrihet.» (1.4.4) Bakgrunnen for at dette temaet
ble valgt, var at LS hadde foreslått for landsmøtet en uttalelse og en kampanje rettet mot
religiøse privatskolers rett til å diskriminere ansatte på grunnlag av seksualitet. I uttalelsen ble
det blant annet tatt til orde for at Forbundet skulle gå inn for å fjerne statsstøtten til skoler som
diskriminerer på grunnlag av kjønn og seksualitet. Dette utløste en diskusjon om hvordan vi
skal vekte hensynet til henholdsvis religionsfrihet og retten til å ikke diskrimineres.
Denne uttalelsen hadde utgangspunkt i at organisasjonene bak de religiøse friskolene har
verdidokumenter hvor det kommer frem at homofile lærere som lever ut sin seksuelle legning
ikke kan jobbe på disse skolene.
Landsmøtet vedtok til slutt at de ikke klare til å ta den avgjørelsen «på sparket», og ba i stedet
om at temaet skal diskuteres bredt i organisasjonen i denne perioden, fortrinnsvis med resultat

at vi i løpet av perioden skal gjøre oss opp en mening og lage praktisk politikk på temaet.
På landsstyremøtet 4.-5. mai ble saken diskutert igjen. Det kom inn flere gode innspill på
hvordan saken skulle jobbes med videre, men det ble enda ikke tatt standpunkt til hvorvidt
Forbundet skal gå inn for å fjerne statsstøtten til grunnskoler som diskriminerer på grunnlag
av kjønn og seksualitet. Det ble bestemt at saken skulle diskuteres videre på neste
landsstyremøte. Det ble bestemt at landsstyret skulle diskutere saken videre på
landsstyremøtet 15.-16. juni, at Ingvil og Albert skulle forberede et forslag til prinsipielt
vedtak og en fremdriftsplan.
Landsstyret diskuterte saken:
Det ble diskutert hvorvidt landsstyret har anledning til å ta stilling i spørsmålet om statsstøtte.
Konklusjonen er at om noen skal gjøre dette mellom landsmøtene, må det være LS (og ikke
f.eks. deltakerne på Forbundshelga, som ikke har noe beslutningsmandat). LS ønsker
imidlertid å jobbe videre med problemstillingen, blant annet på Forbundshelga, for å forankre
en eventuell beslutning bedre i organisasjonen.
Når vi skal lage kampanje, er det viktig å definere hvem kampanjen retter seg mot – om det er
friskolene eller den bredere offentligheten. Det er antagelig mest effektivt å rette seg mot den
bredere offentligheten. Den nye trossamfunnsloven vil være en god anledning til å kreve
eventuelle lovendringer, eller en ny fortolkning av lovverket.
LDOs to forslag til aktiviteter (kontakte fylkesmenn og Barneombudet) kan være et godt sted
å starte for å lage utspill rundt denne saken.
Forslag til endringer i prinssippvedtaket:
Forslag 1 (fra komiteen)
Forbundet skal jobbe for at friskoler ikke skal ha rett til å diskriminere lærere på grunnlag av
kjønn og seksualitet. Vi mener ar private grunnskoler som ikke er villig til å tilpasse seg dette
kravet skal miste statsstøtte.
Forslag 2
Forbundet skal jobbe for at friskoler ikke skal ha rett til å diskriminere lærere på grunnlag av
kjønn og seksualitet. Vi vedtar ikke det opprinnelige kravet om å trekke statsstøtte, men
ønsker at skolene skal sanksjoneres på andre måter.
Forslag 1 og 2 ble satt opp mot hverandre.
Forslag 1 fikk 0 stemmer. Forslag 2 fikk 5 stemmer.
Det ble stemt over om forslag 2 skulle tas inn i vedtaket.
For: 0 stemmer
Mot: 4 stemmer
1 avholdende stemme
Forslaget ble avvist
Forslag 3 (fra Torkil)
Nytt siste avsnitt i uttalelsen:
På dette grunnlaget vil vi lage en kampanje mot kristne friskolers rett til å diskriminere, i tråd
med Arbeidsprogrammets punkt
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
I Prinsipprogrammet skriver NKS følgende:
Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og skal derfor behandles med respekt, åpenhet,
omtanke og på sine egne vilkår. Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på
grunnlag av for eksempel kjønn, seksuell legning, hudfarge, funksjonsnivå eller sosial
bakgrunn.
Kampen mot diskriminering på bakgrunn av seksuell legning er helt grunnleggende for NKS.
Alle skal være fri til å åpent uttrykke sin seksuelle legning, uten utestengelse, frykt for
sanksjoner eller annen diskriminering. Som en kristen studentorganisasjon har vi et ekstra
ansvar for å jobbe for skeives rettigheter, åpenhet og inkludering i resten av kristen-Norge.
Derfor må vi ta kampen mot at religiøse friskoler diskriminerer lærere på grunnlag av kjønn
og seksualitet.
Dette er viktig å bekjempe denne praksisen av flere grunner. Utestengelsen av skeive lærere
fra religiøse friskoler bidrar til å skape et snevrere og mer lukket miljø på disse skolene. Når
elever indirekte eller direkte blir fortalt at skeive ikke er velkomne på skolen, gjør dette det
vanskeligere for elevene å selv være åpne rundt egen seksualitet. Skolen burde bidra til å
begrense heteronormativitet – at hetero er samfunnsnormen – istedenfor å forsterke den.
Utestengelsen er også en urettferdig diskriminering av de skeive lærerne selv.
Vi i NKS mener argumenter om religionsfrihet ikke kan brukes til å rettferdiggjøre en praksis
som er diskriminerende og bidrar til homofobiske holdninger i samfunnet ellers. Skeives rett
til være fri må komme først.
På dette grunnlaget vil vi lage en kampanje mot kristne friskolers rett til å diskriminere, i tråd
med Arbeidsprogrammets punkt
Fremdriftsplan
Landsstyremøte 15.-16. juni:
Landsstyret skal:
- Skoleres på temaet av invitert innleder
- Gjøre et prinsippvedtak på hva vi skal mene om diskriminering på bakgrunn av
seksuell legning, og om hvorvidt det er ønskelig å kutte statsstøtte
- Komme med bestilling til hva som skal skje på forbundshelgen angående årstemaet.
Landsstyremøte 24.-25. August
Landsstyret skal:
- Orienteres om planene for forbundshelgen
Forbundshelg 20.-22. September
- Kampanjeverksted for kampanje mot diskriminering på religiøse skoler hvor
deltakerne deles i mindre grupper
- Nedsetting av en gruppe som får ansvar for å lage materiell og kampanjeguide med
forslag til ulike aktiviteter som kan gjennomføres av lokalforbundene.
Landsstyremøte 16.-17. november
Landsstyret skal:
- Vedta kampanjemateriell som skal presenteres for landsstyret på dette møtet

Landsstyremøte 18.-19. januar
- Kampanjen presenteres for landsstyret, og representantene får med kampanjemateriell
hjem. Landsstyrerepresentantene blir ansvarlige for å spre kampanjen i sitt
lokalforbund.
Videre arbeid:
Ingvil, Albert og Alex holder i saken videre.
Enstemmig vedtatt

3.2 Møte med Utvalg for likestilling
Rebecca Lunde orienterte fra arbeidet i utvalget:
Utvalget har nå fire medlemmer (Rebecca Lunde, Marte Holm Simonsen, Edel Marie
Haukland og Marius Jakobsen Magnussen). Utvalget har så langt hatt ett møte. På møtet
diskuterte de forventninger og ønsker. Ønsker å gjøre mye, har noe mindre kapasitet på tid.
Kan tenke seg å være en ressurs for lokalforbund mtp å komme med forslag til arrangement
etc. Skal sende en epost til lokalforbund om innspill til arrangement rundt Pride. Har snakket
med Osloforbundet om å gjøre «Forbundet besøker arrangement» heller enn å lage egne
arrangement nå som semesteret er over.
Landsstyret kom med innspill til utvalget:
Fint om utvalget kan bidra med noe under Forbundshelga. Konkrete forslag var feministisk
liturgi-workshop og et verksted om årstemaet. Utvalget og Forbundshelgkomiteen holder
kontakten om dette.
LS vil gjerne at utvalget bidrar i utarbeidelsen av kampanjen rundt kristne friskoler. Må gjerne
lage en uttalelse eller på andre måter synliggjøre hva de mener om temaet. Utvalget har ikke
uttalelsesrett på vegne av NKS, men står fritt til å komme med tydelige meninger internt.
Det ble påpekt at det finnes noe budsjettmidler til å holde arrangementer, dekke
reisekostnader, eller til møtemat etc.

3.3 Møte med Teologismia
Ingvild Yrke orienterte fra arbeidet i Teologismia:
Ingvild er i gang med å jobbe med hefte som vil hete «Bibelbabbel». Opplegg for
bibelgrupper/bibel&børst. Opplegg til eksegeser. Tre innledende kapitler, med mer generell
informasjon om bibelen/kontekstuell bibellesning. Målet er 40 bibelstudier. Foreløpig har vi
fire. Krever en del arbeid å få folk til å skrive. Målet er å sende dette i trykken 1. oktober.
Etter hvert vil vi lage flere hefter.
Har vært i samtale med Johannes Kvangarsnes og Kjersti Jåvold Landmark. Begge har sagt de
har lyst til å være med i utvalget, men statusen deres er litt uklar foreløpig. Johannes har fått
utsatt master, og Kjersti har blitt purra på for å bli med, men har ikke fått svar. Ingvild Ønsker
seg flere i utvalget, og gjerne noen til å begynne å jobbe med de andre heftene.
Landsstyret kom med innspill til utvalget:

Landsstyret vil ha bidrag til et verksted under Forbundshelga. Konkrete forslag var å holde et
bibelbabbel, samtale om teologisk dilemma, gudstjeneste-/liturgiverksted, idémyldring/arbeid
med fremtidige skoleringshefter eller å designe en bibel&børst/temakveld.
Hvis det «bare» produseres ett hefte i løpet av året, er det viktig at utvalget/generalsekretær i
løpet av høsten har kommunikasjon med K-Stud om å få overført midler til neste år. Vi kan
vurdere om verkstedet på Forbundshelga kan være en «konferanse» ihht søknaden til K-Stud.

3.4 Velge delegater til 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 har en noe spesiell praksis, der alle som er medlem av et forbund kan søke det
sittende styret om å bli delegat på ERA, og så velger styret hvem som kan delta. Som et lite
skritt i den langsomme prosessen med demokratisering av WSCF, har de i år i det minste
skrevet på nettsidene sine at "You should be nominated/endorsed by your organisation’s
board/committee to represent your movement at this statutory meeting."
NKS har nedfelt i vedtektene at våre representanter på besluttende organ i WSCF skal velges
av landsstyret (§15.2g). Så vi nominerer altså to representanter som så søker styret i WSCF-E
om å bli delegater på møtet.
Deltakelse koster €50 per deltaker, i tillegg til reisekostnader. Vi har budsjettert med at NKS
dekker dette. Overnatting skjer i sovesaler, og delegatene må ta med seg sovepose.
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. Det betyr at vi kan
sende én ansatt og to delegater til møtet/møtene.
Vedtak:
Landsstyret nominerer Alex Ramstad Døsvik og; i prioritert rekkefølge, Audun Stranden,
Andrine Elnes Rabbevåg, Marius Jakobsen Magnussen; som våre delegater til ERA 2019. I
tillegg deltar Aurora Marie Nome fra ansatte på Staff & Officers Meeting. Alex følger opp
vedtaket.
Enstemmig vedtatt

3.5 Forbundshelga
Marianne innledet til saken:
Forbundshelga 2019 skal arrangeres på Utøya i Hole kommune fra 20. til 22. september.
Komiteen har opparbeidet et dokument som skal gjøre planleggingen så oversiktlig som mulig
med tanke på hva som har blitt gjort og hva som må gjøres. Dette dokumentet ligger vedlagt
denne saken.

Komiteen har også diskutert hvilke aktiviteter vi skal ha, spesielt under bolkene satt av til
seminarer og aktiviteter.
Forslag som har kommet er, kort oppsummert:
- Det er satt av to bolker på lørdagen. Dersom vi har to parallelle verksteder på begge
har vi totalt fire verksteder. Det gir hvert av utvalgene ett verksted hver, og da har vi
ett igjen å fylle opp.
- Kunne vi hatt et verksted eller annen aktivitet som er knyttet opp til årstemaet for
Forbundet, som handler om religionsfrihet og diskriminering.
- Kan det arrangeres en paneldebatt der vi inviterer politikere og prester til å diskutere
religionsfrihet og diskriminering? Etterpå kunne et verksted ha handlet om å diskutere
dette i grupper.
- Kan vi invitere noen fra AUF som kan fortelle om Utøyas historie?
- Skal vi ha en såkalt «forbundsolympiade» slik som tidligere? Kan det avholdes
innendørs? Utøya har store lokaler som det går an å samle alle i og være aktive.
- Viktig å gi mulighet for planlagte sosiale aktiviteter på kvelden som å samle alle
deltakerne.
Vi ønsker at dette også skal diskuteres i landsstyret slik at vi i komiteen vet hva resten av
landsstyret ønsker og har litt flere ideer å spille på.
Landsstyret kom med innspill til komiteen:
Avreise med buss fra Oslo blir klokka 18:00 på fredag. Programmet fredag tilpasses dette.
Komiteen vurderer om det skal legges inn en bønnesamling før middag lørdag.
Panelsamtale kan godt handle om rasisme/hatprat/høyreekstremisme.
Det kan godt være en minnesmarkering for 22. juli løpet av helga. Vi må ha et apparat for evt
oppfølging av dem som trenger å snakke med noen etter panelsamtale/minnesmarkering.
Birte Nordahl ble foreslått invitert som paneldeltaker og prest.
Komiteen oppretter event på Facebook så snart som mulig.
Komiteen må sette en pris for deltakelse.
Komiteen lager en kort tekst som sendes lokalforbundene, som kan brukes som orientering
ved arrangement og stands. Kan vurdere egen «early bird»-pris.
Komiteen har ansvar for å følge opp lokalforbundene mtp mobilisering.
Aurora er primæransvarlig for mobilisering i sosiale medier.
Marianne holder kontakten med Utøya.

3.6 Velge AKT-redaktør
Marte og Aurora innledet til saken:
AKT har vært Forbundets medlemsblad siden 1993. På landsmøtet 2019 ble det vedtatt å
legge om AKT. Heretter skal Forbundet gjennom året drifte en nettside som heter
kristenprogressiv.no, som skal være «en plattform for meningsbrytninger om kristendom og
samfunn. Den skal etterstrebe å skape og synliggjøre en mangfoldig, levende og progressiv
kristendom.» I tillegg skal det gis én papirutgave av AKT hvert år, før jul. Denne skal basere
seg på tekster fra nettsiden, samt eventuelt annet stoff. Redaktøren er sammen med NKS’
ansatte ansvarlig for å samle inn stoff til den årlige papirutgaven av AKT.
Nettsiden skal ha en redaktør med ansvar for å engasjere forbundere, forbundsvenner og andre
aktuelle til å skrive tekster til nettsiden, og sørge for at nettsiden er aktiv og publiserer minst

én tekst i måneden. Redaktøren er bundet av NKS’s vedtekter og landsmøtevedtak, men har
utover det frihet til å utvikle nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer. Redaktørperioden
varer ett år, fra januar til desember, og honoreres med 10.000,- kroner per år. […]
På landsstyremøtet i mai 2019 ble følgende vedtatt:
LS setter ned en komité bestående av Aurora Marie Nome, Marte Holm Simonsen og Regine
Aspmo Kjærran som skal lyse ut vervet som AKT-redaktør og lage en innstilling på dette til
LS-møtet i juni.
Vervet ble lyst ut den 15. mai med søknadsfrist den 2. juni. Til redaktørvervet fikk vi to
søkere, Eilif Tanberg og Kristine Eikeland. I løpet av oppfølgingen av dem, ved hjelp av
oppfølgingsspørsmål og referansesjekk, ble det tydelig at vi har to sterke søkere som begge er
kapable til å inneha AKT-redaktørvervet og oppfylle de kravene som stilles.
Komiteens flertall bestående av Marte og Aurora mener Eilif vil være den beste kandidaten
for AKT-redaktørvervet, mens komiteens mindretall bestående av Regine mener Kristine er
den beste kandidaten for AKT-redaktørvervet.
Forslag til vedtak:
Forslag 1 (fra komiteens flertall):
Landsstyret velger Eilif Tanberg som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til
januar 2020.
Forslag 2 (fra komiteens mindretall):
Landsstyret velger Kristine Eikeland som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til
januar 2020.
Vedtak:
Landsstyret velger Eilif Tanberg som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til
januar 2020.
Dersom Eilif Tanberg takker nei til vervet, spør vi Kristine Eikeland.
Vervet honoreres med kr 10 000,- i 2019.
Enstemmig vedtatt

3.7 Vurdere oppstart nytt lokalforbund på Ås
Aurora innledet til saken:
De siste seks årene har Forbundet drevet aktiv organisasjonsbygging, og har opprettet omtrent
ett nytt lokalforbund hvert år. Vi har per nå 6 aktive lokalforbund.
I Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 står det:
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.
I november 2017 vedtok landsstyret (på det tidspunktet hadde vi 5 aktive lokalforbund) at de
to neste byene som skulle få lokalforbund var Kristiansand og Ås (i den rekkefølgen):

Landsstyret/ansattes hovedprioritering for lokalforbund vil vårsemesteret 2018 være at det
blir valgt styrer i alle eksisterende lokalforbund på årsmøtene i februar. Tromsø-, Stavangerog Bergensforbundet har, i den rekkefølgen, prioritet på oppfølging fra sentralleddet.
I løpet av vårsemesteret skal det også legges grunnlag for nytt lokalforbund i Kristiansand og
Ås. (…) Fra august 2018 blir hovedprioriteringen å få på plass et lokalforbund i
Kristiansand.
Kristiansand ble vellykket opprettet, men fordi flere av lokalforbundene fortsatt er små og
sårbare, kombinert med utskifting av organisasjonsutvikler og generelt presset kapasitet på
kontoret, ble det ikke gjort noen forsøk på å starte opp noe på Ås.
I november 2018 vedtok landsstyret:
Landsstyret prioriterer å støtte eksisterende lokalforbund ved semesterstart våren 2019, med
særlig fokus på Bergen, Stavanger og Kristiansand, i stedet for å forsøke å etablere et nytt
lokalforbund i Ås. Etableringen av et nytt lokalforbund forskyves dermed til neste
landsstyreperiode.
Auroras vurdering er at vi fortsatt har såpass mange sårbare lokalforbund som trenger
oppfølging, at det vil være risikabelt å bruke ressurser på å opprette enda et nytt lokalforbund
nå. Hun vurderer det som bedre å bygge de lokalforbundene vi har, og heller utvide med flere
lokalforbund når flere av disse er noe større og mer stabile enn i dag.

Vedtak:
Landsstyret vurderer det per nå ikke som hensiktsmessig å opprette et nytt lokalforbund.
Landsstyret ønsker i stedet å styrke og bygge eksisterende lokalforbund. I arbeidet med ny
Treårsplan for Forbundet, vil det gjøres en vurdering av hva som er en forsvarlig plan for
utvidelse med nye lokalforbund.
Enstemmig vedtatt

3.8 Planlegginga vervekampanje
Aurora innledet til saken:
I treårsplanen for utvikling av Forbundet 2017-2020 er den en målsetning at vi skal ha 300
betalende medlemmer ved utgangen av 2019. […]
Vervekampanjen, som går fra semesterstart til Forbundshelga, nærmer seg. Den perioden er
den viktigste perioden i Forbundet. Det er da vi har størst potensiale til å vokse som
organisasjon, ved å drive aktiv verving på studiesteder der lokalforbundene holder til. For å
strekke oss etter målsetningen i treårsplanen, må vi verve minst 50 nye medlemmer i løpet av
vervekampanjen. Fordelt på lokalforbund, vil det være:
Stavanger: 5
Kristiansand: 5
Bergen: 5
Tromsø: 5
Trondheim: 15
Oslo: 15

I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
1.7.1 [Landsstyret skal] ha en offensiv vervekampanje hvert år (1.7.1)
For å smått starte planleggingen av vervekampanjen, har jeg vært i kontakt med
representanter fra ulike lokalforbund. Der diskuterte vi hva som kan skape engasjement rundt
vervekampanjen i lokalforbundene. Der kom det fram at det å samles som lokalforbund rundt
et felles mål om å verve flest blant alle andre lokalforbund og dermed bli beste lokalforbund i
verving. Ønsket om å få tak i flere studenter som kan ta del i forbundsfelleskapet står også
sterkt og at vi sammen som organisasjon må bidra med en felles verveinnsats for at vi skal
vokse.
Når det gjelder vervepremier, har vi allerede disse som vedtatte vervepremier på
landsstyremøtet i november 2018: Kortstokk, paraply, kopper.
I tillegg var av de forslagene som kom på møtet, disse de mest populære:
Drikkeflasker i metall, gavekort på pensumbøker, pizzakveld til lokalforbund, porselenskopp,
flerbrukskopp, gavekort til klatrepark, gratis Forbundshelg.
Landsstyret diskuterte saken:
Vandrepokalen må inn i vedtaket som premie til lokalforbund. Den kan også brukes i sosiale
medier under kampanjen.
Viktig at lokalforbundene følger opp alle som melder seg som interesserte ved semesterstart.
Sende dem tekstmeldinger for å invitere til arrangement. Så er det viktig å faktisk verve de
som kommer på arrangement.
Vi vil bruke standkursene som kick-off for vervekampanjen.
Forslag til premier for beste verver:
Bærbar høyttaler (Marte)
6 stemmer
Trådløse ørepropper (Ingvil)
0 stemmer
Treningsklokke (Marianne)
0 stemmer
Forslag om vervemål (Torkil):
Bergen: 10
Kristiansand: 5
Oslo: 25
Stavanger: 10
Tromsø: 10
Trondheim: 25
6 stemmer

Vedtak:
Landsstyret lanserer en vervekampanje i perioden 12. august – 15. september.
Vervemål per lokalforbund:
Bergen: 10 nye medlemmer
Kristiansand: 5 nye medlemmer
Oslo: 25 nye medlemmer
Stavanger: 10 nye medlemmer
Tromsø: 10 nye medlemmer
Trondheim: 25 nye medlemmer
Det lokalforbundet som verver flest, prosentvis utfra målsetning, vinner en pizzafest og et
vandretrofé.
Premier til medlemmer som verver er som følger:
3 nye medlemmer: Gratis Forbundshelg og kortstokk
5 nye medlemmer: Forbundets handlenett (håndsydd i Abu Dis,
Palestina) + kopp
7 nye medlemmer: Forbundets genser (valgfritt motiv) + paraply
Premiene akkumuleres slik at ververen får alle premiene til og med den premien hen ha
vervet.
Blant dem som verver 7 trekkes det ut én vinner som får en høyttaler til cirka 1500,- kroner
Enstemmig vedtatt

3.9 Semesterstart i lokalforbundene
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
[Lokalforbundene skal] ha minst to stands hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
(5.1.1)
[Lokalforbundene skal] Arrangere vervekveld med standkurs for alle medlemmene, ved studiestart én gang i
året. (5.1.2)

Semesterstart lurer rett rundt hjørnet, og for å få gjennomført den på best mulig måte, er det
avgjørende at lokalforbundene står på stand og driver aktiv verving. I forkant er det viktig å
huske å booke stand og bli enige om hvem som skal stå på stand.
De ansatte og ledelsen tilbyr standkurs, som vil gjøre det enklere og morsommere å stå på
stand. I tillegg tilbyr vi en pakke med helt nytt mobiliseringsmateriell som kan brukes under
stand.
Ellers blir det viktig for lokalforbundene å mobilisere bredt for å få flest mulig deltakere til
Forbundshelga.

Det som nå skal diskuteres er hvordan landsstyret best kan bidra og bistå lokalforbundene
under semesterstarten.
Landsstyrets diskusjon:
LSerne må bidra med å skape verveentusiasme lokalt, og ved å stå på stand der de kan.
LSerne kan tipse lokalforbundene om relevante punkter i Arbeidsprogrammets kapittel 5
LSerne må dele egne erfaringer og fortelle at det er hyggelig og ikke skummelt å stå på stand
Kontoret lager vervehefte som skal inkludere svar på spørsmål man kan møte på stand
Kontoret lager opplegg til «Bibel eller bullshit»
«Faktaboks» til aktivitetsopplegg
Viktig at lokalforbundene tar «Aktiv i Forbundet» i bruk til å dele ideer og standbilder

4. Personalsaker
4.1 Ny organisasjonsutvikler?
Torkil innledet til saken:
NKS har per i dag budsjett til to fulle stillinger tilknyttet kontoret i Universitetsgata 20. Den
ene av disse er i henhold til vedtektene generalsekretær. Den andre står landsstyret fritt til å
definere.
I perioden 2013-2016 hadde vi en ansatt organisasjonsrådgiver, hvis kjerneoppgaver var
oppfølging av lokalforbund og skolering av lokale styrer.
Fra 2017 og til nå har vi hatt ansatt en organisasjonsutvikler, hvis kjerneoppgaver har vært
oppfølging av lokalforbund og utadrettet virksomhet (tradisjonelle og sosiale medier).
Det er Per Høyland som innehar stillingen som organisasjonsutvikler. Han er i permisjon fram
til 1. november. Han har frist 1. august med å gi beskjed om han ønsker seg tilbake til
stillingen eller ikke. Kontrakten hans utløper 31. juli 2020.
Vikarierende organisasjonsutvikler Aurora Marie Nome skal i september og oktober i
opplæring som generalsekretær. Torkil Hvidsten slutter som generalsekretær 1. november.
«Den andre stillingen» på kontoret er vanligvis en prosjektstilling knyttet til treårsplanen for
utvikling av Forbundet. På denne måten låser vi oss ikke til spesifikke satsningsområder i en
organisasjon med omskiftelige behov. Signalene fra landsstyret, lokalforbund og påtroppende
generalsekretær har vært at det mest prekære behovet i organisasjonen er å bygge og styrke de
eksisterende lokalforbundene. I så fall må det utadrettede arbeidet prioriteres ned – eventuelt i
større grad ivaretas av leder/landsstyre.
Per har vært en særdeles dyktig organisasjonsutvikler og en kjemperessurs for Forbundet. Han
kjenner også organisasjonen og våre behov godt. Det er imidlertid ikke lovlig å ha folk i
midlertidige stillinger i mer enn fire år uten at stillingen gjøres permanent. Samtidig er det
antageligvis liten fare for at Per «blir gammel» i en stilling i Forbundet, og det vil være veldig
bra for Forbundet å beholde Per i noen år til. Det innstilles derfor på at vi tilbyr Per å en fast
stilling som organisasjonsutvikler. Vi kan i så fall gå i dialog med Per om å dreie fokuset i
stillingen noe mer i retning av organisasjonsbygging.
Dersom Per ikke kommer tilbake, foreslås det å lyse ut en treårig prosjektstilling som
organisasjonsrådgiver, tilknyttet den nye treårsplanen for utvikling av Forbundet. Denne
stillingen vil fokusere mer på utvikling av lokalforbund og mindre på det utadrettede arbeidet
enn dagens stilling som organisasjonsutvikler.
Landsstyret bør være oppmerksomme på at denne ansettelsen eventuelt vil legge noen
føringer for arbeidet med den nye treårsplanen, som vi skal ta fatt på til høsten (vedtak på
landsmøtet 2020). Det vurderes likevel som bedre å få ansettelsen på plass så raskt som mulig,
heller enn å bare ha én ansatt i en lengre periode.

Vedtak:

1. Landsstyret tilbyr Per Høyland en fast stilling som organisasjonsutvikler. Generalsekretær
følger opp vedtaket og gjennomfører forhandlinger om kontrakt og arbeidsinstruks. Høyland
må gi tilbakemelding på tilbudet senest 1. august 2019.
2. a. Dersom Høyland ikke ønsker å returnere til stillingen som organisasjonsutvikler, lyses
det ut en prosjektstilling som organisasjonsrådgiver tilknyttet treårsplan for utvikling av
Forbundet 2020-2023.
b. Landsstyret nedsetter en ansettelseskomité bestående av Alex Ramstad Døsvik, Aurora
Marie Nome og Albert Andersen Øydvin. Komiteen skal vurdere søkere, gjennomføre
intervjuer og lage en innstilling til landsstyret. Ansettelse skjer senest på LS-møtet 22.
september.
c. Landsstyret vedtar vedlagte utlysningstekst for stillingen som organisasjonsrådgiver.
Stillingen lyses ut så snart vi har fått tilbakemelding fra Per Høyland, med en søknadsfrist
komiteen finner hensiktsmessig.
Enstemmig vedtatt

Oslo, 17. juni 2019
Torkil Hvidsten

Godkjent i landsstyret 24. august

