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Tid og sted: 
Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet 23. mai 2020. Møtet ble satt kl. 10.10 og hevet 
kl. 14:45.  
 
Til stede: 
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Ingrid von Harling Lien (Kristiansand), 
Kristian Sløgedal (Oslo), Konrad Owe Roykiewicz (vara, Tromsø) og Synne Anbjørg 
Dagestad (Trondheim), Solveig Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie 
Nome (generalsekretær). 
 
Konrad Owe Roykiewicz var ikke til stede på behandling av sakene 0.1-1.3 
Synne Anbjørg Dagestad var av habilitetshensyn ikke til stede på behandling av sak 3.5. 
 
Marianne Meling Kvamsøe (Utvalg for Palestina) var til stede på behandling av sak 1.4 
Ingvild Yrke (Teologismia) var til stede på behandling av sak 1.5 
Rebecca Lunde (Utvalg for likestilling) var til stede på behandling av sak 1.6 
Andreas Eggesvik (vara, Oslo) var til stede på behandling av sak 3.3 
 
Ikke møtt: 
Mathias Helseth (Bergen) 
 
 
  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. mars 
Sakspapirer til møtet ble distribuert 15. mai 

 
Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Vedtak: 
0. Konstitueringer 
0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden   Eilif 
0.3 Valg av møteleder og referent    Eilif 
 
1. Referater og orienteringer 
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 25. april  Aurora 
1.2 Orientering fra lokalforbund    Lokale representanter 
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS    Aurora 
1.4 Orientering fra Utvalg for Palestina    Utvalg for Palestina 
1.5 Orientering fra Teologismia     Teologismia 
1.6 Orientering fra Utvalg for likestilling   Utvalg for likestilling 
 
2. Økonomi 
2.1 Regnskap tom. april 2020     Aurora  
 
3. Organisasjonssaker 
3.1 Valg av delegat og observatør(er) Ungdommens kirkemøte  Eilif 
3.2 Oppstart VGS og FHS     Aurora 
3.3 Grunnlagsdokumenter     Andreas 
3.4 Ferdigstilling av planer for årstemaet   Ingrid/Solveig 
3.5 Valg av AKT-redaktør     Henriette  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 
Vedtak: 
Eilif Tanberg ble valgt til ordstyrer. 
Aurora Marie Nome ble valgt til referent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



1. Referater og orienteringer 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS 25. april 
 
Vedtak: 
Referatet fra landsstyremøtet 25. april ble godkjent uten endringer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  
Leder i Bergensforbundet, Elisabeth Arnevik Barkved, hadde sendt inn følgende orientering:  
Det har ikkje skjedd någe meir enn det eg skreiv i forrige oppdatering på grunn av korona og 
eksamenstid. 

Kristiansandsforbundet:  
Leder i Kristiansandsforbundet, Ingrid von Harling Lien hadde sendt følgende orientering:  
I kristiansandsforbundet står det dessverre ganske stille for tiden, og det har ikke vært noe 
aktivitet siden forrige LS. Om det er noen tips til hva vi kan gjøre nå som det er korona tid og 
vi kun har 1 aktivt medlem, så tar jeg gjerne imot innspill :) 

Osloforbundet:  
Osloforbundet hadde sendt inn følgende orientering: 
Siden forrige landsmøtet har Oslo-Forbundet bestemt seg for å ikke ha flere arrangementer ut 
semesteret. Det ble bestemt på forrige styremøte.  

Vi har sett på planlagte arrangementer om det er noen av de vi vil ha neste år igjen.  
Ellers har det vært litt dødt. Vi har prøvd å poste litt på facebook-siden vår slik at vi ikke blir 
glemt, og slik at medlemmene ikke skal føle seg glemt. 
Vi gleder oss derimot veldig til nytt semester med nye aktiviteter. 
 
Stavangerforbundet: 
Leder i Stavangerforbundet, Marianne Meling Kvamsøe, hadde sendt inn følgende 
orientering: 
Stavangerforbundet har ikke hatt mye aktivitet siden 12. mars. Vi ble invitert til å være med 
på en temakveld sammen med Trondheimsforbundet. Det takket vi ja til. Men det ble 
dessverre glemt av de som hadde tid til å være med. Det er veldig beklagelig.  

Vi har også fått invitasjon om å være medarrangører sammen med Unge i dialog på et digitalt 
møte om hvordan isolasjonen i koronapandemien har påvirket åndeligheten vår. Det har vi 
også takket ja til, men flere i styret ser det ikke mulig å love at de kan være med på det. Det er 
eksamenstid, og det er krevende nok i seg selv. Marianne har ihvertfall sagt at hun er 
interessert i å være med på det.  
 
Unge i dialog har også spurt om vi ønsker å ha en form for temakveld sammen med dem mot 
slutten av mai, begynnelsen av juni. Vi prøver å se på mulighetene for det, men det er 
utfordringer der, mtp eksamen.  
Det som vi i Stavangerforbundet har snakket om innad hos oss er mulighetene for å ha 
aktiviteter gjennom sommeren. Flere av oss bor fast i området, og det vil derfor være godt 



mulig å få gjennomført typisk Bibel&Børst, Bad Christian Movies, etc. Spesielt med tanke på 
at ingen får reise ut av landet på sydenferie med det første.  
 
 
Tromsøforbundet:  
Landsstyret mottok ingen orientering fra Tromsøforbundet.  
 

Trondheimsforbundet:  
Leder i Trondheimsforbundet, Synne Anbjørg Dagestad, hadde sendt inn følgende 
orientering:  
I det siste har Trondheimsforbundet hatt forkus på å være aktiv selv i disse korona tider. Vi 
har hatt fire bibel og børst på whereby. Oppmøte der har vært på rundt seks stk. Vi har hatt 
mange gode diskusjoner og brukt bibelbabbel hefte flittig. Siste arrangement vi hadde var 
Temakveld med studentprest Lena Risnes. Tema vi tok for oss var «Hva vil Gud med oss?». 
Det var skikkelig kult at Stavangerforbundet ville være med å sammarbeide om dette 
arrangementet. Ved flere digitale arrangement vil Trondheimforbundet fortsette å spørre andre 
lokalforbund om å bli med.  

Nå som vi har mulighet til å møtes flere personer har vi valgt tradisjonen tro å ha 17.mai 
frokost i S13. Det er forbundere på huset som har tatt ansvar for dette, noe vi setter stor pris 
på. På kvelden samme dag skal vi også møtes i S13. Vi har satt 20 som max antall personer, 
og man må melde seg på for å bli med.  

Det er et styremedlem som går ut av styret til sommeren og en som ikke kommer til å være i 
byen. Vi tror det hadde vært lurt å få inn et nytt styremedlem. Dette skal vi finne en løsning 
på. 

Utenom dette skal vi snart sette i gang med å planlegge høsten. 

 

Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Møte om koronakrisen og konsekvenser for statsgjeld (SLUG) 
Zoom, 19. mai – Ikke prioritert 
 
Representantskapsmøte (bibelselskapet) 
Nett, 25. mai – Ikke prioritert 
 
Aurora la til dette:  
 
Korona, atomvåpen & norsk beredskap (Leger mot atomvåpen og ICAN) 
Nett, 26. mai - Her er det fortsatt mulig å delta 
 
Medlemsmøte (Norges Sosiale Forum) 
Nett, 28. mai – Her er det fortsatt mulig å delta 
 



 
Annet 
 
Uro i Paulus 
Uro i Paulus-arrangementet som vi var med på å planlegge, ble gjennomført fysisk 13. mai og 
på nett 14. mai med Marte Holm Simonsen som Forbundets representant. Uro i Paulus-
komiteen er veldig gira på fortsatt samarbeid og vil sende oss arrangementsdatoer for høsten. 
De ønsker økt samarbeid med unge voksne. Generelt er menigheter rundt omkring i Norge 
veldig gira på samarbeid med Forbundets aldersgruppe. Dette er en gylden mulighet for 
lokalforbundene til å ha flere samarbeidsarrangementer, særlig om årstemaet «Å bevare Guds 
skaperkraft».   
 
Aurora la til dette:  
 
Hiroshima og Nagasaki 75 år 
6. august markeres 75 årsdagen for atomangrepene på Hiroshima og Nagasaki. I den 
forbindelse planlegger ICAN og Nei til atomvåpen ulike måter markeringer. Det er blant 
annet appeller på Youngstorget, konserter, lanternesermoni og økumenisk gudstjeneste. Mest 
aktuelt for Forbundet er kanskje gudstjenesten. Det er sendt en søknad til biskopen i Oslo 
angående samarbeid om en økumenisk gudstjeneste 6. august for å minnes ofrene i Hiroshima 
og Nagasaki. Dette tiltaket kan også gjennomføres andre steder i landet. Da vil representanter 
for ulike trossamfunn møtes for felles bønn for fred eller gudstjeneste. 
 
 
Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
1.4 Orientering fra Utvalg for Palestina 
 
Marianne Meling Kvamsøe, leder i Utvalg for Palestina, innledet til saken:  
 
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det: 
Utvalg for Palestina skal:  
3.2     Gjennomføre utveksling med PYEM hvert år. 

Utvalget reiser ikke på utveksling til Palestina i juli som planlagt. Vi ser ikke for oss at det 
kan skje på en forsvarlig og konstruktiv måte så snart (og kanskje heller ikke på en lovlig 
måte). Dersom retningslinjene liberaliseres og sikkerheten skjerpes betydelig innen høsten, er 
det aktuelt for oss å heller reise da, men vi innser at også det kan være noen hakk for 
optimistisk. Det er sannsynlig at vi får beholde pengene vi har fått i prosjekttilskudd fra LNU 
også om utvekslinga utsettes. 

Arbeidsprogram 2019-2021: 
Landsstyret skal:  
1.11.3 Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen 2020  

Til Globaliseringskonferansen har vi meldt inn et møte om okkupasjonen palestinerne lever 
under og hvordan BDS-bevegelsen for boikott av, uttrekk av investeringer i og sanksjoner 
mot Israel kan vise solidaritet og bedre situasjonen. Vi har fått med oss Palestinakomiteen og 
Fellesutvalget for Palestina som samarbeidspartnere vi lager møtet sammen med. Vi er veldig 
fornøyde med å ha dem med oss. Solveig deltok på konferanseforum hvor det ble bestemt at 



Globaliseringskonferansen skal skje i en nedskalert form den planlagte helga 4.-6. september, 
med noen desentrale verksteder, og at det i tillegg kanskje skal være en ny større konferanse 
på våren. Det er foreløpig uklart hvor vårt møte vil passe inn i de nye planene, og vi avventer 
videre svar fra arrangørene. 

Arbeidsprogram 2019-2021: 
Utvalg for Palestina skal:  
3.3     Delta aktivt under Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 
 
Henriette representerer Forbundet i koordineringsgruppa for Kirkeuka for fred i Palestina og 
Israel. Også her er det usikkerhet rundt hvordan kirkeuka vil bli arrangert i år og hva slags 
bidrag Forbundet eventuelt skal ha. Utvalget har konkludert med at uten utveksling har vi 
mindre å komme med, og at det ikke er noe poeng i å tvinge fram et bidrag vi ikke har. Vi 
beholder plassen i koordineringsgruppa og hjelper til med småting som å dele informasjon om 
kirkeuka i våre kanaler.Nå som General Assembly er utsatt til 2021 så har vi snakket med vårt 
søsterforbund i Sverige. Vi hadde planer om å møtes for å bli bedre kjent og jobbe fremover 
mot GA. 

Ettersom det ikke blir noe nå, så setter vi prosessen på vent. 
Så fort vi vet noe nytt om når det blir, så starter vi arbeidet i god tid slik at vi er godt 
forberedt. 
 
Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
1.5 Orientering fra Teologismia 
 
Ingvild Yrke, leder i Teologismia, innledet til saken:  
 
Om Teologismia 

Teologismia er en fast sammenslutning i Forbundet (et Utvalg). Teologismia skal være en 
ressurs for forbundet på teologi og en mulighet for Forbundere som vil jobbe ekstra med 
teologi og formidling av den. Arbeidet i teologismia skal være vevd inn i Forbundets 
organisasjonsutviklingsarbeid, lokalforbundene, akt og de andre utvalgene.  

Utvalget består per nå kun av Ingvild Yrke og trenger flere medlemmer.  

Tidligere arbeid i Teologismia:  

Bibelbabbel 1 

Planlagt arbeid:  

1) Bibelbabbel 2  

Utvalget har hatt en pause i arbeidet siden jul, men er nå i gang med å lage Bibelbabbelhefte 
2. Det har vært utfordrende å motivere seg til arbeid når man er helt alene. Jeg har nå fått med 
meg ei venninne for å stare arbeidsprosessen og ha litt idemyldring rundt dette heftet, og det 
hjelper på arbeidsgleden. Tanken med Bibelbabbel 2 er å følge samme mal som i første hefte, 
men finne nye bibeltekster og tema. Det er fortsatt teologer og andre fagpersoner som står for 
det meste av innholdet. Teologismia jobber mest med rammen rundt og å spørre folk om å 



skrive for oss. Men det er åpent for å bli med i Teologismia og være med å skrive innhold 
også. Det har også vært motiverende med tilbakemeldinger fra lokalforbundene. 

2) En ressurs for å hjelpe lokalforbundene til å ha gudstjenesteverksted 

Dette prosjektet er ikke startet og krever en idemyldring og et kreativt arbeid med flere folk 
for å komme i gang. Jeg venter med å starte på dette til jeg får flere med meg.  

Min grunntanke om ressursmateriell er at det er formet på det som er avgjørende for at det blir 
bra. Teologismias jobb er ikke å finne på ny kunnskap, men å sette kunnskap inn i et format 
som gjør det lett for lokalforbundne å integrere dette i deres hverdag. Med Bibelbabbelheftet 
var hovedpoenget å legge teologisk skolering og hjelp til å reflektere over livet i lys av kristen 
teologi inn i det allerede eksisterende forbundsarrangementet. Det skulle være et brukshefte, 
ikke et lesehefte. Det samme er målet for ressursen for liturgi, men jeg er usikker på om hefte 
er det beste.  

Organisatorisk utfordring: 

Teologismia kan være en gjeng som lager ting, men det er landsstyret og sekretariatet som må 
integrere dette i organisasjonen, reklamere for det, bruke det i rekrutteringsarbeidet og 
nettverksbygging. Teologismia bør følges opp tettere og integreres mer i organisasjonen.  

Forbundet er nå i besittelse av et kristent ressursmateriell som ikke finnes andre steder, med 
logoen sin trykt utover det hele. Heftets utforming sier mye om hva Forbundet er og kan tilby. 
Bruk det for det det er verdt til å promotere Forbundet.  

Ingvild Yrke kommer til å gå ut av utvalget på Landsmøtet 2021. Så det må finnes en ny leder 
til da, og det er fint hvis vi får til en overlappingsperiode. Jeg håper vi får integrert arbeidet 
slik at det lever videre når jeg går av.  

Diskusjon:  
 

- Ingvild: Vi må gjøre Teologismia kjent i landsstyret. Vi kan tenke innover i Forbundet, 
men også utover Forbundet  nettverksbygging. I arbeidet med bibelbabbel 2 vil sende 
mail til alle studentprester som også er nettverksbygging. Det er viktig at alle i landsstyret 
også driver nettverksbygging. Teologismia er stedet å være hvis man ønsker å nerde på 
teologi.  

- Eilif: Knytte det til årstemaet? 
- Ingvild: Vi kan skrive ned tanker omkring årstema som kan brukes i lokalforbundene. 
- Kristian: Folk må få vite at de faktisk kan engasjere seg i Teologismia og drive med 

bibelbabbel. Under bruk av bibelbabbel på arrangementer i lokalforbundet, kan man 
reklamere for det. 

- Eilif: Det kan skrives i heftet at man kan være med å lage dette.  
- Ingvild: Poenget med styrekurs: Alle med styreroller skal få et overblikk for hva man kan 

gjøre i organisasjonen. Gi flere innsyn i hele Forbundet og alt man kan drive med og 
dermed Teologismia. Landsstyret jobber med at alt henger sammen.  

- Solveig: Jeg tenker ofte at teologi er for smarte folk fordi det er for komplisert. Vi senke 
terskelen for å være med i Teologismia og at man ikke må være teologistudent. Grønn 
teologi: Man kan være flink på miljøpolitikk og må ikke nødvendigvis kunne masse om 
teologi. Vi må åpne et rom for teologisk tenkning.  

- Ingvild: Tror mange kjenner seg igjen i dette. Grunnen til at teologismia ble oppretta var at 
vi skulle senke terskelen for å drive med teologi. Forbundet er et unikt rom for å diskutere 



teologi. Medlemmer i Teologismia bør kunne noe om teologi, men dette skal føre til at det 
åpnes et rom for teologisk tenkning i lokalforbund. 

- Eilif: Oppfordring til lokalforbund: Spre ut til alle medlemmer at Teologismia trenger 
medlemmer og at man kan engasjere seg. Utover det følges det opp av sekretariatet og 
ledelsen.  

 
Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
1.6 Orientering fra Utvalg for likestilling 
 
Rebecca Lunde, leder i Utvalg for likestilling, innledet til saken:  
 
Utvalg for likestilling har foreløpig ikke hatt noen aktivitet, mye som følge av korona. Jeg 
skal kalle inn Marte til møte slik at vi får laget et hefte som en ressurs til lokalforbundene i 
forbindelse med markering av Pride. Vi satser på økt aktivitet så snart situasjonen 
normaliserer seg. 
 
Vi har hatt jevn aktivitet før koronakrisa slo inn. I forkant av 8. mars laget vi et ressurshefte 
for lokalforbundene. På 8. mars deltok Helene og jeg på 8. marsmessa. Det er kun Marte 
Simonsen og meg som er medlemmer i utvalget. Vi skal ha et møte snart. Vi ønsker å koble 
oss på globaliseringskonferansen, for vi har allerede hatt ett møte. Vi ønsker å lage et 
ressurshefte for hvordan arrangere Pride i lokalforbundene. Vi tenker også på hvordan vi skal 
bidra med stoff til AKT.  
 
Vi trenger flere medlemmer i utvalget, og lurer på om landsstyret har noen triks til hvordan vi 
kan verve flere.  
 
Diskusjon:  
 

- Eilif: Vi må ufarliggjøre det, senke terskelen og snakke om at det er mulig å bli med.  
- Kristian: En god del vet hva det er i Osloforbundet fordi vi har snakka om det på 

styrekurset.  
- Synne: I Trondheimsforbundet har vi ikke hatt noe særlig aktivitet knyttet til 

likestilling.  
- Rebecca: På arrangementer kan man annonsere at det er mulig å engasjere seg utvalget 

og at man kan ta kontakt.  
- Solveig: Veldig bra at utvalget vil komme på i AKT. Utvalg for likestillings tekst i 

AKT i fjor, var både veldig bra og hardtslående.  
 
Landsstyret tok dette til orientering.  
 
 
2. Økonomi 
 
2.1 Regnskap tom. april 2020 
 
Aurora gjennomgikk regnskapet til og med april 2020.  
 
Landsstyret tok regnskapet til orientering.  



3. Organisasjonssaker 

 
3.1 Valg av delegat og observatør(er) til UKM 
 
Eilif innledet til saken:   
Hvert år arrangeres Ungdommens Kirkemøte (UKM) i regi av Den norske kirke. UKM 
arrangeres i år i Nidaros bispedømme 2.-6. oktober. Som frivillig organisasjon har vi mulighet 
til å sende en delegat og en observatør.  

UKM er en fin arena for aktiv deltakelse i kirkedemokratiet, tydeliggjøring av NKS’ 
standpunkter overfor kirke-Norge, og for å bli kjent med andre kristne 
ungdomsorganisasjoner. 

NKS’ delegat vil ha i oppgave å representere vår organisasjon. Derfor er det naturlig at leder 
av Forbundet velges som delegat.  

Landsstyret oppfordres til å komme med innspill og forslag til hva NKS skal fokusere på 
under UKM. Det er også anledning for at NKS sender en observatør i tillegg til delegaten.  

Forslag til saker som skal behandles på UKM må sendes inn senest 14 uker i forkant, dvs. uke 
26/ ca 22. juni. 
 
Forslag   
 
Forslag 1 (fra Synne):  
Landsstyret velger Eilif Tanberg til NKS’ delegat og Synne Anbjørg Dagestad til NKS’ 
observatør på Ungdommens Kirkemøte 2020. 
 
Vedtak: 
Landsstyret velger Eilif Tanberg til NKS’ delegat og Synne Anbjørg Dagestad til NKS’ 
observatør på Ungdommens Kirkemøte 2020.  
Enstemmig vedtatt. 

 
3.2 Oppstart VGS og FHS 
 
Aurora innledet til saken: 
 
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:  
Landsstyret skal:  
1.2.2 Lage en struktur for hvordan Forbundet jobber inn mot VGS og Folkehøgskoler og definere 
disse gruppenes plassering i organisasjonen. 
 

1.7.2 Ha stand på folkehøgskoler og videregående skoler hvert vårsemester 
 
Det er altså bestemt at Forbundet skal utvide til både videregående skoler (VGS) og 
folkehøgskoler (FHS).  
På dette møtet skal landsstyret hovedsakelig diskutere hvordan dette skal gjøres.  
 
For å nå VGS og FHS må vi stå på stand og få folk gira på å starte egne Forbundet-grupper på 
sine respektive skoler. Teologismia laget i fjor bibelbabbelheftet som er et samtaleopplegg 



som er perfekt til bruk på VGS og FHS. Dette er gratis for VGS- og FHS-grupper og gjør at 
elevene enkelt kan gå i gang med egne samtaleopplegg og grupper.  
 
Det er best om elevene selv starter med å holde samtaleoppleggene. Men for å hjelpe 
gruppene i gang, er det mulig å tilby starthjelp ved holde samtaleoppleggene for dem. Det er 
også mulig å invitere elevene til arrangementer til det nærmeste lokalforbundet. Det er mulig i 
de største byene, og er nok mest aktuelt på VGS. FHS ligger ofte avsidesliggende til og som 
elev på FHS lever man ofte i en boble og det man gjør, gjør man på skolen. Dermed vil man 
på FHS ha nytte av å komme raskt i gang med egne grupper.  
 
Om man skal ha VGS-elever på lokalforbundsarrangementer, reiser spørsmålet om alkohol 
seg. Forbundet er for mange studenter et kristent fellesskap der man kan drikke alkohol. 
Samtidig er viktig at folk under 18 år ikke får i seg alkohol på Forbundets arrangementer. Det 
er mulig å ha noen alkoholfrie arrangementer, men det kan også være noen fra lokalforbundet 
som har ekstra ansvar under arrangementer med alkohol. 
 
Forslag til framdriftsplan: 
I forkant av LS-møtet i juni: 
- Alle LS-representanter undersøker hvilke FHS og VGS som finnes i sitt nærområde 
- Kontakte alle medlemmer i Norges Kristelige Folkehøgskolelag om å stå på stand til 

høsten. Dette blir mest sannsynlig ved oppstart i september. 
 
På LS i august:  
- Presentere oversikt over hvilke FHS og VGS vi kan stå på stand på når  
- LSere må finne ut når og hvor de kan bidra på stand 

 
LS må på dette møtet nedsette en komité som jobber aktivt med framdriftsplanen.  
 
Definering av gruppene: 
På nåværende tidspunkt, er det vanskelig å klarere definere gruppenes plassering i 
organisasjonen. De kan være definert på samme måte som lokalforbundene, være medlem av 
et lokalforbund eller en mellomting, der de har mindre makt til å påvirke Forbundet sentralt 
gjennom f.eks. landsmøtet eller landsstyret. Det avhenger av geografi, størrelse, stabilitet og 
kontinuitet av de ulike gruppene.  
 
Det hele gjennomføres med et forbehold om at VGS og FHS åpner som normalt til høsten.  
 
Landsstyret bes diskutere fremgangsmåten for å etablere grupper på VGS og FHS.  
 
Diskusjon:  
 
Spørsmål fra Eilif til landsstyret:  
Hvordan hensiktsmessig jobbe med dette?  
Hvor mye har vi å hente?  
Komitestruktur? Skal landsstyret ta alt ansvar? 
Hvordan skal vi prioritere dette? 
 

- Kristian: Veldig smart måte å nå ut til FHS/VGS, for da vet de at Forbundet eksisterer når 
de blir studenter. Godt rekrutteringsgrunnlag på VGS/FHS.  



- Eilif: Mange er søkende i den alderen på VGS/FHS. Hvordan får vi dem med i Forbundet 
som studenter? 

- Kristian: Vi er synlig på foreningsdag på stand, plakat ol. Folk er ofte søkende som nye 
studenter.  

- Henriette: Veldig enig i det Kristian sa. Det viktigste er at folk får kjennskap til Forbundet 
før studietiden og en da vet hvor man skal dra som student. Må ikke bli en for stor byrde 
for LS og lokalforbund. Lurt å åpne opp for FHS-elever på arrangementer i lokalforbund. 
Da reiser problematikken om alkohol seg. Er redd for at om vi pusher opplegget over på 
elevene krever mye oppfølgning fra vår side.  

- Eilif: Jeg tenker at det krever mye ressurser og oppfølgning. Er dette noe vi vil prioritere 
når lokalforbundene sliter, pga. korona, men også fordi de er små. Vi er bundet av 
arbeidsprogrammet, men hvordan kan vi gjøre dette enklest mulig? Kan vi plante dette på 
VGS/FHS og så få det til å gå av seg selv? 

- Kristian: Dette er viktig for framtidsutsiktene til Forbundet. Vi kan gjøre det enkelt: Sende 
ut mail, henge opp plakater. Sikkert noen som savner dette og som vil starte dette selv. De 
kan få hjelp med penger og hefter fra Forbundet. De mest engasjerte vil gjøre dette av seg 
selv som elever på VGS/FHS.  

- Henriette: Mye enig i det Kristian sa. Vi kan invitere elever på FHS/VGS på et 
arrangement som allerede er planlagt i semesterprogrammet.  

- Synne: Plakat virker veldig effektivt. Det å stå på stand på FHS/VGS må bli til høsten?  
- Eilif: Ja, med forbehold om at koronakrisa er over.  
- Synne: Er det lokalforbundet som skal stå på stand? 
- Eilif: I sakspapiret står det at det er LS-rep. som skal stå på stand. Dette kan vi diskutere. 
- Eilif: Det krever mye arbeid og tid å starte opp. Var med på det i Kr.sand og det var 

vanskelig. 
- Henriette: Skal vi sette ned en komité? Og hva vil de gjøre? 
- Eilif: Komiteens arbeid vil være å arbeide i henhold til framdriftsplanen. Det kan arbeides 

uten en komité, men det er mer effektivt med komité. Her er det åpent for å melde seg.  
- Henriette: Blir det mer effektivt å sette ned en komité? Det blir organisasjonsutvikling.  

Det er kanskje naturlig at det er Solveig og Eilifs arbeid.  
- Solveig: Det er kanskje ikke noe poeng med en komité, for det kan ta ressurser bort fra 

andre deler av Forbundet. Samtidig har LS en viktig rolle her. Det er viktig at 
lokalforbundene og LSere har oversikt over VGS/FHS og hvor det er lurt å stå. Og om 
noen er villig til å være med på stand er det supert. LS trenger mest å være med i 
utførelsen.  

- Eilif: Solveig og jeg kan være et team i planleggingsprosessen og holde LS oppdatert.  
 
Forslag 1 til framdriftsplan: (fra Eilif) 
LS-møtet i august:  

- Forslag til plakater er klare og presenteres på møtet 
Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2 til vedtak (fra Eilif):  
LS vedtar forslag til framdriftsplan med endringene som framkom under møtet og lar Eilif og 
Solveig jobbe med framdriftsplanen og holder LS orientert og involvert i arbeidet inn mot 
VGS og FHS.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Vedtak: 
LS vedtar forslag til framdriftsplan med endringene som framkom under møtet og lar Eilif og 
Solveig jobbe med framdriftsplanen og holder LS orientert og involvert i arbeidet inn mot 
VGS og FHS.  
 
Framdriftsplan: 
I forkant av LS-møtet i juni: 
- Alle LS-representanter undersøker hvilke FHS og VGS som finnes i sitt nærområde 
- Kontakte alle medlemmer i Norges Kristelige Folkehøgskolelag om å stå på stand til 

høsten. Dette blir mest sannsynlig ved oppstart i september. 
På LS i august:  
- Presentere oversikt over hvilke FHS og VGS vi kan stå på stand på når  
- Forslag til plakater er klare og presenteres på møtet 
- LSere må finne ut når og hvor de kan bidra på stand 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.3 Sammenslåing av grunnlagsdokument 

Andreas Eggesvik innledet til saken:  
Fra LM 18: 
Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å vurdere om grunnlagsdokumentene bør slås sammen 
til ett prinsipprogram, og eventuelt legge forslag om dette fram for landsmøtet 2019. 
 
Fra Arbeidsprogram 2019-2021 (vedtatt LM19): 
Landsstyret skal:  
1.4.2 Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av grunnlagsdokumentet på Landsmøtet i 2020. 
Målet skal være at dokumentet blir mer oversiktlig, kortfattede og med mulighet for å utvide 
flere politikkområder. 
 
Om LM 2020: 
Landsmøtet til Forbundet ble i 2020 holdt over internett, og en del saker som var planlagt for 
behandling ble ikke behandlet. Dette var begrunnet med at måten LM ble holdt på ikke la godt 
nok til rette for diskusjonene som var nødvendig for enkelte saker. Denne saken skulle bli 
behandlet på LM 2020, men ble utsatt til neste år. LS kan nå bestemme seg for å innstille på 
innstillingen fra forrige LS, eller gjøre en gjennomgang av sammenslåingen selv.  
 
Om tidligere saksbehandling:  
Forrige LS vurderte bestillingen som mulig å innfri på to måter, og endte opp med å velge 
alternativ 1. Samtidig endte resultatet opp med å likne mest på alternativ 2.  

1.  Grundig gjennomgang av hele dokumentet. 
Dette innebærer å foreta en grundig gjennomgang av alle plattformene og eventuelt nye 
tilleggstemaer, og forfatte et helhetlig revidert forslag til nytt Prinsipprogram som skal 
omfatte alle gjeldende dokumenter og eventuelt nye temaer (på en oversiktlig, kortfattet 
og utvidelsesbar måte). 
I så fall blir det på dette landsmøtet «bare» en kort diskusjon om hvorvidt vi skal ha ett 
eller fire grunnlagsdokumenter, og avstemning om vedtektene. I tillegg blir det (som 
opprinnelig planlagt) en gjennomgang av Teologisk plattform. De eventuelt oppdaterte 
versjonene av disse plattformene tas da inn som kapitler i det nye, ene, dokumentet.  
2. Dele prosessen i to. 



Den enkleste måten å lage ett grunnlagsdokument på, er å «bare» foreslå nødvendige 
endringer i vedtektene (og instruksene), og etter LM slå dokumentene sammen til ett 
dokument med fire kapitler (hhv Prinsipper, Teologisk plattform, Kjønnsrettferdig 
plattform og Forbundets Palestina-engasjement). Så gjennomfører LS 2021-2022 en 
grunnleggende gjennomgang av dokumentet og dets innhold og sammensetning fram mot 
LM 2022.  

 
Tolkning av bestillingen 
Punktet i arbeidsprogrammet tolkes som at det på LM 2020 skal legges frem et forslag til 
grunnlagsdokument som består av det som i dag er fire grunnlagsdokument: Prinsipprogram, 
Teologisk plattform, Kjønnsrettferdig plattform og Forbundets Palestina-engasjement. Videre 
tolkes det til at dette ene dokumentet skal ha en grundig gjennomgang samme år, med hensikt 
å gjøre dokumentet lettere å lese og utvide.  
 
Om utkastet: 
Landsstyret har gjennomgått grunnlagsdokumentene, og har kommet med et utkast til nytt 
sammenslått grunnlagsdokument. Det sammenslåtte dokumentet består hovedsakelig av de 
fire dokumentene satt i rekkefølge. Det er ikke gjort endringer i tekstene, fordi det er vurdert 
at de fungerer godt som kapitler i et større dokument og passer godt sammen.  
 
Det er gjort to små endringer. 

1. En fotnote i den gamle «kjønnsrettferdig plattform» er fjernet. Fotnoten er til begrepet 
«cispersoner»:  

Å være cis-kjønnet betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du 
er født med og oppdratt til. Cis- er et antonym for det latinske trans- som betyr 
«på den andre siden» 

Argumentet for å fjerne fotnoten er at det er en unødvendig spesifisering. 
2. I den gamle «kjønnsrettferdig plattform» er begrepet «LHBT+-personer» byttet ut med 

«LHBT-personer og andre skeive».  
Argumentet for endringen er at dette er et begrep som brukes av ledende 
organisasjoner på feltet for å beskrive denne gruppen personer.  

 
Nødvendige vedtektsendringer (fra saken til LM2020): 
Dersom grunnlagsdokumentene skal slås sammen til ett dokument er det nødvendig å endre 
teksten i vedtektene som beskriver de ulike grunnlagsdokumentene. Dette gjelder § 8.6 d) og 
§ 11.2-11.5. Forslag til vedtektsendringer er formulert i sak « 6.1 Endringsforslag, NKS 
vedtekter».  
 
Diskusjon:  
 
- Kristian: Alternativ 1 er bra, fordi det ble gjort grundig i fjor. Etter det ble det bra og jeg 

føler ikke at det er behov for endring etter det.  
- Henriette: Er alternativene motstridende? 
- Andreas: Vi kan vedta begge alternativer, for de er ikke motstridende. Men det er ryddig 

med to diskusjoner, så derfor er det to forslag til vedtak.  
- Eilif: Det er åpenbart at det gjort et grundig arbeid, så vi må gjøre det til vårt. Derfor er 

det fornuftig å vedta forslag til vedtak i sin helhet. Det at det er gjort to små endringer, 
kan vi gå god for det?  

- Andreas: For ryddighetens skyld må disse opp på landsmøtet. 



- Aurora: Dokumentene må opp til behandling på landsmøtet, fordi vedtektene sier det.  
Spørsmålet er om dette landsstyret kan gå god for det det forrige landsstyret forslo av 
endringer.  

- Andreas: Hele dokumentet heter nå prinsipprogram, og det som tidligere het 
prinsipprogram heter nå grunnlag.  

- Eilif: Dette er en endring som kan diskuteres på LS i januar i forkant av LM.  
 

 
 
Vedtak: 

1. Landsstyret gjør ikke endringer på grunnlagsdokumentet som ble innstilt av sist LS i 
forkant av LM 2020, og har som intensjon å legge det frem for LM 2021. 

2. Grunnlagsdokumentet tas igjen opp i et møte i Januar 2021, hvor LS vil vurdere å 
innstille på endringen av grunnlagsdokumentet.  

Enstemmig vedtatt.  
 
3.4 Ferdigstilling av planer for årstemaet 

Solveig innledet til saken:  
Forrige møte vedtok landsstyret følgende årstema: 
 

Å bevare Guds skaperverk  
Vi har alle et ansvar for å ta vare på jordkloden. Som kristne har vi et ansvar for å ta 
vare på Guds skaperverk. Klimasaken er en sak som mange lokalforbund har jobbet 
med før, og med et årstema som forsøker å sette fokus på miljøet vil vi kunne spre det 
til alle lokalforbund. Denne saken er stadig like aktuell, og er spesielt i vinden nå som 
skolestreik for klimaet og Greta Thunberg får såpass mye plass i mediene. Den Norske 
Kirke har nylig gått ut med støtte til klimastreikende ungdom, Teologenes klimakamp 
har skrevet brev til statsministeren, og det er mange andre kristne organisasjoner som 
bidrar til å sette klimasaken i fokus, det kan også forbundet være med på. Med klima 
og miljø som fokusområde, kan vi arbeide for at vi selv kan bli en grønnere 
organisasjon, samtidig som vi tar ansvar for å fremme klimasaken, og gjøre det vi kan 
for at verden blir et bedre sted for de som kommer etter oss.  
Det finnes allerede en god del materiale lokalforbundene kan bruke, som for eksempel 
«Bærekraftsboka – FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro». Dette er en bok som er gitt 
ut av blant annet KFUK-KFUM og Den Norske Kirke, og er en god, gjennomarbeidet 
ressurs der både klima og kristen tro blir satt i fokus. Denne boka kan man bruke som 
utgangspunkt på både en bibel & børst, eller en temakveld, tillegg er det mulig for 
lokalforbundene å lage strandryddeaksjoner, plukke søppel i naturen sammen, eller 
samarbeide om arrangement med diverse miljøorganisasjoner i de aktuelle byene.  
 

Dette skal være et fokus for oss helt fram til neste landsmøte, i mars 2021. For å få mest mulig 
ut av årstemaet er det viktig at landsstyret utformer felles planer. Det fins mange muligheter: 
vil vi bruke årstemaet til å skolere oss selv i grønn teologi, og kanskje skrive vårt eget 
grunnlagsdokument for grønn teologi? Vil vi bruke det til å engasjere oss i politisk påvirkning 
og få gjennomslag i klimasaker som behandles i kommunestyrer, fylkesting eller storting? 
Eller vil vi bruke det til å påvirke kirkesamfunnene til å bli grønnere? Kanskje en 
kombinasjon av disse? Kanskje noe helt annet? 
 



I denne saken ønsker vi å få fram landsstyrets kreative sider og ta avgjørelser om hva som er 
den beste strategien for å gjennomføre årstemaet. Det er veldig bra om representantene på 
forhånd snakker med lokalforbundene de representerer og tar med innspill derfra om hvilken 
strategi medlemmene ønsker seg. 
 
Diskusjon:  
 
- Synne: Trondheimsforbundet hadde bibel&bossmat, og jeg har aldri sett så mange på et 

arrangement i Trondheimsforbundet. Det var over 20 stk., og vanligvis har vi 8 stk. De 
fleste studenter er opptatt av klima og miljø. Det kan være veldig populært andre steder.  

- Henriette: Mål: Det er fin mulighet til å samle folk som har ulike inngangsvinkler, 
politikere, filosofer, teologi. Det er viktig at et årstema kan sees fra LS-nivå til 
lokalforbundene, til lokale og aktive medlemmer.  

- Henriette: Jeg kan tenke meg å jobbe en gruppe som jobber med årstemaet. Fint med folk 
med ulik kompetanse inn i gruppa. 

- Ingrid: Jeg syns det er vanskelig å komme på ting å være med. 
- Aurora: Lurt med ulik kompetanse, men vi må ikke skremme folk fra å være med. Alle 

har sitt å bidra med.  
- Synne: Jeg har veldig lyst til å bidra i en sånn type gruppe. Jeg syns det er et spennende 

tema.  
- Eilif: Det må ikke bare være LSere i denne gruppa. 

 
Forslag 1 (fra Eilif):  
Tillegg:  
Gruppa får anledning til å supplere seg selv med nye medlemmer. 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Prioriterte samarbeidsorganisasjoner: 
Teologenes klimaaksjon 
Arrangørene bak Studentenes klimastreik (Natur og Ungdom, Changemaker, Spire og KM 
Global) 
Lokale ungdomspartier 

Ønsket materiell: 
Materiell utformet til digital informasjonsspredning. 

Mål med årstemaet: 
- Bruke årstemaet til å rekruttere miljøengasjerte studenter 
- Oppfordre lokalforbundene til å arrangere grønne messer eller andre arrangementer 

med bærekraftsprofil 

Gruppe som jobber med årstemaet: 
Henriette 
Synne 

Gruppa får anledning til å supplere seg selv med medlemmer. 

Enstemmig vedtatt.  
 

 



3.5 Valg av AKT-redaktør 

Henriette innledet til saken:  
På oppdrag fra LS har en komité bestående av Eilif Tanberg, Mathias Helseth og Henriette 
Smeby jobbet for å få ny redaktør til AKT.  

Komiteen har laget stillingsbeskrivelse, reklamert for vervet og oppfordret folk til å søke. På 
grunn av for få søkere i første runde ble søknadsfristen utvidet til 20. mai. Vi har til sammen 
mottatt fire søknader, hvorav tre før og èn etter fristen 20. mai. Søkerne var Silvia Consonni, 
Patrick Justad, Synne Dagestad og Marie Valland. Av hensyn til personvern vil ikke søkernes 
CVer og søknader bli presentert for LS. Alle fire har blitt vurdert med hensyn til erfaring og 
søknadens innhold. Det har ikke vært gjennomført noen intervjuer da vi hverken har hatt tid 
eller sett behovet for det.  

På bakgrunn av dette har vi funnet èn søker vi tror kan fylle AKT-redaktørvervet godt: Patrick 
Justad. Kandidaten har ifølge komiteen de nødvendige kunnskapene og gode erfaringer med 
mediearbeid. For eksempel har kandidaten erfaring med håndtering av sosiale medier og 
redaksjonelt arbeid, i tillegg til teologisk kompetanse. 
 
Landsstyret ble vist og fikk muligheten til å lese søknadene og CVene til søkerne.  
 
Forslag 1 (fra Henriette):  
Tillegg: 
Hvis Patrick ikke takker ja, tilbys Synne Dagestad vervet som AKT-redaktør. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak:  
Landsstyret velger Patrick Justad til ny redaktør for AKT til og med desember 2020. Hvis 
Patrick ikke takker ja, tilbys Synne Dagestad vervet som AKT-redaktør. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 25.05.20 
Aurora Marie Nome 
 
 
Godkjent i landsstyret 13.06.20. 


