
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

21. MARS 2020 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt over forbundet.whereby.no/landsmøte-2020 21. mars 2020. Møtet ble satt kl. 

14.10 og hevet kl. 15:15.  

 

Til stede med stemmerett: 

Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Mathias Helseth (Bergen), Kristian 

Sløgedal (Oslo), Lilly Marie Spjelkavik Hansen (vara, Tromsø) og Synne Anbjørg Dagestad 

(Trondheim). 

 

Til stede uten stemmerett:  

Andreas T. Eggesvik (vara, Oslo), Laura Maria Jimenez (vara, Trondheim) og Aurora Marie 

Nome (generalsekretær). 

 

Meldt forfall: 

Ingrid von Harling Lien (Kristiansand) 

 

Lilly Marie Spjelkavik Hansen var ikke til stede på sakene 0.1-0.2 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 28. januar 

Sakspapirer til møtet ble distribuert 18. mars 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste 
 
0. Konstitueringer 

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av møteleder og referent     Eilif 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 15. februar   Aurora 

      og hastemøtet 13. mars        

 

2. Økonomisaker 

Ingen økonomisaker på dette møtet 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Møteplan for landsstyret 2020-2021    Eilif 

3.2 Valg av vara til AU i NSKF     Aurora 

3.3 AKT-redaktørvervet      Aurora 

3.4 Utvelgelse deltakere Finse-hyttetur    Aurora 

 

4. Personalsaker   

4.1 Permisjonssøknad Solveig Skaugvoll Foss   Aurora 

 

Vedtak: 

Den utsendte sakslista ble godkjent med én endring:  

Ny sak: 1.2 Invitasjoner siden sist LS 

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 15. februar og 13. mars 
 

Aurora la frem referatene fra LS 15. februar og 13. mars: 

Det avtroppende landsstyret har fått mulighet til å komme med tilbakemeldinger på begge 

referatene i forkant av dette møtet. 

 

Vedtak: 

Referatet fra landsstyremøtet 15. februar og hastemøtet i LS 13. mars ble godkjent uten 

endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 
1.2 Invitasjoner siden sist LS 
 

Ikke prioritert: 

• Oslo-Sahara Maraton 

Oslo, 25. februar – Ikke prioritert  

• "Nuclear weapons in the age of the antrophocene (Norges Fredslag, Nei til 

Atomvåpen, IKFF, Greenpeace seminar)  

Oslo, 14. mars – Ikke prioritert 

• Panelsamtale om Norge og atomvåpenforbudet (Nei til Atomvåpen og ICAN Norge) 

Oslo, 27. mars – Ikke prioritert 

• knif:dagen, Bærekraft (KNIF) 

Oslo, 6. Mai – Ikke prioritert 

 

 

Tilsluttet: 

• Innspillsmøte om ungdom og likestilling i FN (LNU) 

Oslo, 2. mars – Oversendt til Utvalg for Likestilling og Osloforbundet 

• Feminismemøte under globaliseringskonferansen (NSF) 

Oslo, 9. mars - Oversendt til Utvalg for Likestilling 

• AVLYST! Panelsamtale om feminisme og tro (Venstrealliansen v/UiO) 

Oslo, 14. mars – Alex sitter i panelet som kristen feminist 

• AVLYST! De kristne palestinerne – Hva nå? (Sabeels venner Norge, MF, 

Kirkeakademiene m. fl.) 

Oslo, 19. mars – Delt i Aktiv i Forbundet-gruppa og på Forbundets facebookside 

• AVLYST! Studentenes klimastreik (Spire Oslo m. fl.) 

Oslo, 20. mars – Vi er tilsluttet og oppfordrer landsmøtedeltakere til å delta 

• AVLYST! Konferansen "Når folkeretten brytes" (Initiativet Forsvar folkeretten) 

Oslo, 15. april – Oversendt til Utvalg for Palestina 

• K-Studs årsmøte 2020 

Oslo, 7. mai – Ansatte deltar 

• Norges fredsråds representantskapsmøte  

Oslo, 28. mai  – Solveig deltar  

 
Åpent for landsstyret å tilslutte seg: 
 



• Kirkemøtet 2020  

Trondheim, 22.-27. april (Påmeldingsfrist 1. april) -  

• Barne- og Ungdomstinget 2020 (LNU) 

Oslo/Internett, 23. april (Påmeldingsfrist 31. mars) –  

• Årsmøte SLUG 

Oslo, 28. april -  

• Ungdommens kirkemøte 2020 

Stjørdal, Trøndelag 2.-6. oktober – Foreslått oversendt LS i april 

• Study session:  

Confessing Church today: Combating right wing populism as Christians (WSCF-E) 

Budapest, Ungarn 4.-8. Mai – Promotert på facebook. LSere og andre interesserte 

oppfordres til å melde seg på. 

• World Social Forum on Transformative Economies (Norges Sosiale Forum med 

flere) 

Barcelona, Spania 25.-28. juni 2020 (Infomøte Oslo, 23. mars) 

 

Annet 
Globaliseringskonferansen 

Norges Sosiale Forum har spurt oss om vi vil sitte i en arbeidsgruppe som jobber med en 

plenumssamtale om Globalisering under Globaliseringskonferansen. Samtalen vil foregå 

lørdag 05.09 (cirka en 1,5-timer/2-timers bolk). Her har kan landsstyret og andre de tenker er 

interesserte melde seg. NSF arrangerte et møte for alle interesserte 02. mars. 

 

Landsstyret tok dette til orientering.  

 
 

2. Økonomi 
 
Det var ingen økonomisaker på dette møtet. 

 

3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Møteplan LS-perioden 2020-2021 
 

Eilif presenterte forslag til møteplan.  

 

Landsstyret diskuterte det utsendte forslaget og gjorde følgende endringer: 

 

Vedtak: 

25.-26. april:  LS-møte/skoleringshelg (hyttetur til Son)  

23.-24. mai:  LS-møte i Oslo 

29.-31. mai:   Hyttetur med Forbundet i Sverige til Finse 

4.-12. juni:   General Assembly WSCF (i Berlin) 

13.-14. juni:   LS-møte i Oslo 

12.-22. juli:  Utveksling til Palestina 

22.-23. august: LS-møte i Oslo 

11.-13. september: Forbundshelga 

14.-15. november: LS-møte i Kristiansand 

16.-17. januar: LS-møte i Oslo 

6.-7. februar:  Styreinstruktørkurs 



13. februar:  LS-møte (over internett) 

12.-14. mars:  Landsmøte 
Planen ble vedtatt med forbehold om at restriksjonene i forbindelse med coronaviruset 

opphører. Om det viser seg umulig å avholde landsstyremøtene fysisk forstand, arrangeres 

møtene over internett i stedet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.2 Valg av vara til styret i NSKF 
 

Aurora innledet til saken: 

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

eiendommer på vegne av NKS. 

 

Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen». Det er landsstyret i NKS som 

velger representanter til dette styret. NKS har også én direkteplass i Huskomiteen, og denne 

sitter også i Huskomiteens arbeidsutvalg (AU).  

 

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

- styreleder i NSKF (Olav Nomeland)  

- ansatt eiendomsforvalter (Helena Lilja Markan, vikar for Ranveig Aamodt)  

- én representant for NKS (Aurora Marie Nome).  

 

Det er sedvane at generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er dennes vara. Aurora er 

valgt fram til åremålet utløper 01.11.2023, eller til Nome slutter i stillingen som 

generalsekretær. Avtroppende leder i NKS, Alex Ramstad Døsvik, har vært hennes vara fram 

til landsmøtet 2020. 

 

Vedtak: 

Landsstyret velger Eilif Tanberg som vara for Aurora Marie Nome til styret i Norske 

Studenters Kristelige Forbund. Valgperioden er fram til neste landsmøte i Forbundet. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

3.3 AKT-redaktørvervet  

Aurora innledet til saken:  

I NKS Arbeidsprogram 2019-2021 står det følgende: 

Landsstyret skal:  

1.5 Akt 

1.5.1 Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 

1.5.2 Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år.  

1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

På landsstyremøtet i januar 2020, ble følgende vedtatt: 

Landsstyret velger Eilif Tanberg som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fram til januar 2021. 

Eilif Tanberg er innstilt som leder i Forbundet og kan dermed ikke være AKT-redaktør 

samtidig. Det betyr at det må arbeides for å velge en ny AKT-redaktør.  



 

På dette møtet: 

På dette møtet skal vi sette ned en komité som skal lyse ut vervet som redaktør, og komme 

med en innstilling på hvem som bør velges til LS-møtet i april.  

 

Fordi Eilif Tanberg er den som har hatt AKT-vervet fra juni 2019 til nå og vet hva det 

innebærer, anbefales det at han velges inn som et av komiteens medlemmer.  

 

Vedlegg til denne saken: 

Retningslinjer for AKT 

 

Forslag 1 (fra Henriette):  

Henriette Smeby 

 

Forslag 2 (fra Aurora):  

Mathias Helseth 

 

 

Vedtak: 

LS setter ned en komité bestående av Eilif Tanberg, Henriette Smeby, og Mathias Helseth som 

skal lyse ut vervet som AKT-redaktør og lage en innstilling på dette til LS-møtet i april. 

Enstemmig vedtatt. 

 

3.4 Utvelgelse deltakere Finse-hyttetur 

Aurora innledet til saken:  

I 2018 arrangerte Forbundet er internasjonal forbundskonferanse på Finse for å bygge 

allianser med andre nasjonale forbund som støtter oss i arbeidet med å omstrukturere og 

demokratisere vår moderorganisasjon World Student Christian Federation 

(WSCF/Verdensforbundet). I 2019 tok Forbundet i Sverige (KRISS) initiativ til en lignende 

samling i Sverige og i år er vi i gang med å planlegge en ny samling med KRISS på Finse. 

Det mest ideelle hadde vært å arrangere dette med andre nasjonale forbund som støtter oss, 

men fordi vi ikke vet hvordan coronasituasjonen er i mai, er det mest praktisk å arrangere bare 

med KRISS. Dermed planlegger vi som om dette kommer til å skje med et forbehold om at 

restriksjonene i forbindelse med coronautbruddet opphører. 

 

Målet med samlingen er å bygge relasjoner over landegrensen, diskutere situasjonen i WSCF 

og enes om strategier inn mot General Assembly som foregår i Berlin 4.-12. juni.  

 

Vedtak:  

Kristian Sløgedal, Henriette A. Smeby, Andreas T. Eggesvik, Synne Anbjørg Dagestad, Laura 

Maria Jimenez og eventuelle flere LS-medlemmer deltar på samlingen. Deltakerne overtar 

planleggingen av turen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

4. Personalsaker 
 
4.1 Permisjonssøknad Solveig Skaugvoll Foss 



 

Aurora innledet til saken:  

Solveig Skaugvoll Foss søker om permisjon fra stillingen som organisasjonsrådgiver fra 19. 

mars og inntil videre - trolig t.o.m. torsdag 30. april - for å møte som folkevalgt på Stortinget. 

Det er ikke ventet stort arbeidspress på Stortinget i denne perioden. Solveig vil være 

tilgjengelig for kommunikasjon og småoppgaver i løpet av tidsrommet, men vil ikke motta 

lønn fra Norges kristelige studentforbund før hun er tilbake på jobb, trolig mandag 4. mai. 

 

Søknaden er en ren formalitet ettersom loven er tydelig på at om det kreves at man møter til 

oppgaver i sine folkevalgte verv, har en rett på permisjon. 

 

Foreløpig vurderer generalsekretær at det ikke er nødvendig med en vikar i Foss’ stilling, da 

coronautbruddet også rammer Forbundet og fører til at det er lite eller ingen aktivitet i 

lokalforbudene denne perioden. Leder og generalsekretær vil ha en løpende dialog om det vil 

være nødvendig med vikar og vil holde landsstyret informert. 

 

Vedlegg:  

Søknad om permisjon 

Innkalling Stortinget (separat fil) 

 

Vedtak: 

Landsstyret innvilger Solveig Skaugvoll Foss søknad om permisjon fra stillingen som 

organisasjonsrådgiver i Norges kristelige studentforbund fra 19. mars og inntil videre. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

 

 

 

 

Oslo, 24.03.20 

Aurora Marie Nome 

 

 

Godkjent i landsstyret 25.04.20 


