LANDSSTYRET
16.-17. NOVEMBER 2019
REFERAT

Tid og sted:

Egersundsgata 5, Stavanger, 16.-17. november 2019.
Møtet ble satt 16. november kl. 10:12. Møtet ble hevet 17. november 15:15.

Til stede:

Alex Ramstad Døsvik (leder), Andreas Torgrimsen Eggesvik (nestleder),
Ingrid von Harling Lien (Kristiansandsforbundet), Marianne Meling Kvamsøe
(Stavangerforbundet), Lilly Marie Spjelkavik Hansen (Tromsøforbundet),
Aurora Marie Nome (generalsekretær) og Solveig Skaugvoll Foss (påtroppende
organisasjonsrådgiver).
Marianne Meling Kvamsøe var av habilitetshensyn ikke til stede under
behandling av sak 3.4.
Marita Skaar var til stede på behandlingen av sakene 0.1-1.3, 3.3-3.4, 3.5
Eilif Tanberg var til stede under behandlingen av sak 1.3.
Ingvild Yrke var til stede under behandlingen av 3.11.

Meldt forfall: Ingvil Holthe Enoksen (Bergensforbundet), Elisabeth Barkved Arnevik
(Bergensforbundet), Albert Andersen Øydvin (Osloforbundet), Kristian
Sløgedal (Osloforbundet), Marte Holm Simonsen (Osloforbundet)
Ikke møtt:

Emil Pleym (Osloforbundet)

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Noen sakspapirer ble sendt seint, torsdag før møtet.

Vedtak:
Landsstyret godkjente innkallinga.
Enstemmig vedtatt.

0.2 Godkjenne saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret godkjente den utsendte sakslista uten endringer.
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenne saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent

Alex
Alex
Alex

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 21. september
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
1.3 Orientering fra ERA/WSCF
1.4 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte
1.5 Orientering om utlysning styreinstruktører
1.6 Invitasjoner etc. siden sist
1.7 Permisjon Ingvil Enoksen

Aurora
Lokale representanter
Alex
Marianne
Aurora
Aurora
Alex

2. Regnskap
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2019
2.2 Regnskap Palestinautveksling

Aurora
Aurora

3. Organisasjonssaker
3.1 Evaluering Forbundshelga [m/regnskap]
3.2 Planlegging av Forbundshelga 2020
3.3 Evaluering av Palestinautveksling
3.4 Utvelgelse av utvekslingsdeltakere Palestina 2020
3.5 Evaluering av vervekampanjen
3.6 Planlegging av semesterstart
3.7 Valg av styremedlem til NSKF/Huskomiteen
3.8 Treårsplan for utvikling av Forbundet 2020-2023
3.9 Komité for vedtekter til General Assembly
3.10 Landsmøtet 2020
3.10.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM20
3.10.2 Landsstyrets årsberetning
3.10.3 Årstema 2020-2021
3.10.4 Teologisk plattform
3.10.5 Sammenslåing av grunnlagsdokumenter
3.11 Teologismia
4. Personalsaker
4.1 Arbeidsinstruks generalsekretær
4.2 Arbeidsinstruks organisasjonsrådgiver
Enstemmig vedtatt.

0.3 Valg av møteleder og referent
Vedtak:
Landsstyret valgte Alex Ramstad Døsvik som møteleder.
Landsstyret valgte Aurora Marie Nome som referent.
Enstemmig vedtatt.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 21. september
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Vedtak:
Det utsendte referatet ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt.
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Orientering fra Bergensforbundet
Aurora orienterte fra Bergensforbundet:
Bergensforbundet har hatt flere arrangementer i løpet av høstsemesteret og har sett en jevn
oppgang i antall oppmøtte på arrangementer. Førstkommende tirsdag skal de ha et
arrangement som heter «Temakveld - Diskriminerer religiøse skoler skeive?», som tar for seg
årstemaet. Der skal tidligere leder i Bergensforbundet og nåværende leder av KrFU, EdelMarie Haukland, delta som innleder. Hun har selv gått på en religiøs skole.
Orientering fra Kristiansandsforbundet
Ingrid von Harling Lien, styreleder i Kristiansandsforbundet, orienterte fra
Kristiandsforbundet:
Motivasjonen er ikke så høy etter en dårlig semesterstart, uten noen vervede medlemmer. Vi
vil omforme hvordan aktiviteter planlegges, ved å involvere folk som har meldt interesse
tidligere. Vi har ikke kommet så langt ennå, og vil egentlig gjøre dette på vårsemesteret.
Orientering fra Osloforbundet
Andreas orienterte fra Osloforbundet:
Osloforbundet har ofte arrangementer, blant annet en halloweenfest for noen uker siden. Der
kom det mange folk, men det er uklart om de visste at det var i regi av Forbundet. De har hatt
andre arrangementer som lasertag, filmkveld og pepperkakekveld. På arrangementer har det
dukket opp nye folk nesten hver gang, for de er flinke på å nå nye folk. Deres strategi for å nå
ut til nye folk må spres ut til andre lokalforbund slik at de kan dra nytte av det. Det har
riktignok ikke vært så mye kristenprogressivt perspektiv på arrangementene i Osloforbundet.
Orientering fra Stavangerforbundet
Marianne Meling Kvamsøe, styreleder i Stavangerforbundet, hadde sendt inn følgende
orientering:
Vi i Stavangerforbundet har gjerne ånden med oss, men vi sliter med å få tid til å planlegge og
holde arrangement. Det har ikke blitt arrangert noe siden palestinakvelden i september. Det
planlegges, derimot, muligheten til å arrangeres en temakveld/bibel&børst sammen med en
eller to stykker fra teologistudiet på VID. Det ble tidligere startet et arbeid for å sjekke
mulighetene for å bruke lokaler i domkirken, men det stoppet litt opp ettersom andre ting kom
i veien. Denne tråden skal forsøkes å tas opp igjen i nærmere fremtid. Ved Ungdomstinget i
Stavanger bispedømme stilte Marianne Meling Kvamsøe som delegat fra Stavanger kristelige
studentforbund.
Orientering fra Tromsøforbundet
Lilly Marie Spjelkavik Hansen, styreleder i Tromsøforbundet, orienterte fra
Tromsøforbundet:
Vi har arrangert Bibel&kafé, men bare Cecilie og Lilly Marie dukket opp. Denne uka er det
Arctic Pride. Tromsøforbundet var med på å arrangere regnbuemessa 15. november og var
dermed med på flaggheising.
Orientering fra Trondheimsforbundet

Tea Emberland, styreleder i Trondheimsforbundet, hadde sendt inn følgende orientering:
Her er en oppdatering på hvordan det går i Trondheimsforbundet, og hva vi sliter med for
tiden: Ettersom vi hadde et interimstyre i vår startet høsten med ekstraordinært årsmøte der
det var stor usikkerhet på forhånd om vi ville få et fungerende styre på plass. Vi fikk heldigvis
oss tre som sitter nå, og vi har klart å fordele ansvar så godt vi kan; både oss imellom, og ved
å få andre til å hjelpe på arrangementene. Vi skulle nok men fordel vært flere i styret, og det
er fortsatt usikkerhet rundt vårens årsmøte iforhold til å få et godt styre på plass da. Vi har
ellers ganske bra oppmøte på de aller fleste arrangementene vi har, men sliter veldig til å få
folk til å melde seg til styreverv. Om dere har noen tips eller ideer til hvordan vi kan få til det
bedre er vi veldig mottagelige for det.

1.3 Orientering fra ERA/WSCF
Eilif som er Forbundets utenrikskorrespondent orienterte landsstyret om WSCF:
Jeg har hatt overfladisk kontakt med WSCF-E (Europaforbundet) ved å ha sendt mailer og
hatt kontakt med dem på facebook. Har hatt kontakt med tre Europaforbund, særlig italienske
Forbundet. Dette har gått på å reformere WSCF (Verdensforbundet), og dette har bygget på
dokumentet: «Ut omnes unum sint». Her kommer det tydelig fram hva vi faktisk vil med
reformen. En link som er veldig nyttig. Reformen fremmer en sentralisering av
Verdensforbundet, ved at de regionale direktørstillingene fjernes. Man samles i stedet på ett
samlet kontor i det globale Sør, der man kan ha mer spesialiserte stillinger. Hovedpunktene i
kritikken av Verdensforbundet og Europaforbundet er at det er vanskelig å komme i kontakt
med hverandre. Det finnes en nettside med en oversikt over alle e-postadresser og
facebooksider. Facebook fungerer ofte mer effektivt fordi man kan kontrollere om mottakeren
har lest meldingen. Det er lett å bli oversett, så man må mase og snakke enkelt. Hvis noen i
LS tenker at de lurer mer på dette, eller noe har lyst til å hjelpe mer med, si ifra. Jo mer man
jobber med det, jo tydeligere blir det at man trenger reform av Verdensforbundet. Har LS noe
ønsker om man å fortsette med reformarbeidet? Dette dokumentet forklarer veldig hva
Forbundet mener.
Eilif har lyst til å fortsette som korrespondent. Usikker på hvor mye han kan involveres i
arbeidet med forslag til vedtektsendringer mot General Assembly i Berlin i juni 2020, men
kan stå som medlem i komiteen.
Marianne: Dokumentet kan bli tilgjengelig i ressursbanken.
Alex innledet til saken:
European Regional Assembly (ERA) er “årsmøtet” i WSCF-Europe (WSCF-E,
“Europaforbundet”). Det arrangeres hvert andre år. I 2019 ble møtet avholdt i København, 3.8. oktober. Fra Forbundet deltok Alex Ramstad Døsvik, Albert Andersen Øydvin og Aurora
Marie Nome. Det kom tydelig fram på forrige ERA at vedtektene og den demokratiske
gjennomføringen av møtet ikke holder standeren vi i Norge er vant til, noe som er grunnen til
at vi under dette møtet påpekte de manglene vi ser i organisasjonen.
I løpet av møtet var det flere temaer, blant annet om hvordan det internasjonale Forbundet
skal være organisert, økonomien til Europaforbundet og de nevnte vedtektene. Det er stor
mangel på åpenhet, blant annet når det gjelder økonomi. Det ser ut som de styrer mot konkurs.
Vi ønsket å fjerne praksisen om proxystemmer som et vedtektsforslag, men dette gikk i helt i
motsatt retning ved at hvert medlemsnasjonalforbund som ikke drar på, kunne gi én stemme
til et annet nasjonalforbund. ERC har stemmerett.

Aurora la til dette om WSCF-E:
Styret i WSCF-E, ERC, etterlyser nå kasserer, programkoordinator og kampanjekoordinator
for ERC. De vil nemlig fylle resten av posisjonene i ERC. Forbundets politikk har tidligere
vært at vi ikke er med i ERC, fordi de fører en politikk, på at de utad fremstår som enige. De
kan ha diskusjoner innad, men utad fremstår de som samlet og enige. Det vil i praksis bety at
man legger munnkurv på medlemmene i ERC, noe som vi ikke ønsker at forbundere fra
Norge skal oppleve. Vi har vurdert at det vil være mer effektivt å stå på utsiden og kritisere
WSCF-E og WSCF. På ERA kjempet vi også for Norges reformforslag for ett sentralkontor.
Diskusjon:
Andreas: Som ERC-medlem har man én stemme og har mye påvirkningskraft ved å sitte i
ERC. Det er like mye som et halvt land, som har to stemmer.
Alex: Man må være forberedt på å møte mye motgang. Én representant i KRISS. Dermed har
vi en alliert i ERC.
Aurora: Det er helt greit å være med, men da må man være forberedt på å ta kampene.
Andreas: Vi trenger ressurser i lokalforbundene. Dumt å bruke det i WSCF-E i stedet.
Landsstyret tok innledningen og diskusjonen til orientering.

1.4 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte
Marianne innledet til saken:
I år ble Ungdommens kirkemøte (UKM) arrangert på Hurdalssjøen hotell i Borg bispedømme.
Her samles delegater, representanter og observatører fra ungdomsråd fra de forskjellige
bispedømmene, UFUNG og forskjellige kristne organisasjoner. Møtet holdt på fra 4. til 8.
oktober der mesteparten av tiden gikk til plenum, komiteer, måltider, andakter og innimellom
sosiale aktiviteter. På søndagen fikk vi et avbrekk fra diskusjoner og debatt ved at vi dro på
gudstjeneste i Hurdal kirke. Det var biskopen i Borg bispedømme som holdt preken. På
mandagen reiste alle sammen til Eidsvoll og besøkte den herregården der Norges grunnlov ble
skrevet i 1814.
Sakene som sto til dagsorden i år var UKM 4/19 Rekruttering, UKM 5/19 Misjon, UKM 6/19
Ung diakoni – å være og å gjøre, UKM 7/19 Gudstjenester i konfirmasjonstiden og UKM
8/19 KIRKE2030. Alle disse sakene ble behandlet i forskjellige komiteer som utformet
dokumenter som ble presentert for alle delegatene og observatørene i plenum. Dokumentene
ble behandlet i plenum i to omganger der alle med talerett kunne komme med endringsforslag
før dokumentet ble vedtatt.
Sak UKM 4/19 Rekruttering handlet om at Den norske kirke (DNK) sliter med at mange
prester og andre vigslede ansatte er på vei ut av arbeidslivet og inn i pensjonisttilværelsen.
Dette dokumentet kommer med oppfordringer og bud til Kirkemøtet, bispedømmene og
menighetsrådene om hva som skal til for å rekruttere unge til utdanninger knyttet til kirken.
UKM 5/19 Misjon bygget seg på misjonsbefalingen vi kristne har fått. UKM 2019 ønsket at
det skulle fokuseres mer i den nære fremtid på misjon innenfor våre landegrenser. Det handler

mye om at vi observerer en nedgang i medlemstall og folk som identifiserer seg som personlig
kristne. I dokumentet blir også problematikken om Norges historie med overgrep mot de
samiske folkegruppene tatt opp som en utfordring i forbindelse med dette.
UKM 6/19 Ung diakoni – å være og å gjøre tar opp hvordan kirken kan bidra til at mennesker
føler seg sett og ivaretatt. Det settes fokus på psykisk og fysisk helse, økonomi, tro og sosiale
og miljømessige forhold. Hva kan kirken gjøre når mennesker i samfunnet kjenner på
ensomhet? Hva kan kirken gjøre nå mennesker i samfunnet kjenner på håpløshet og
miljøangst? Dokumentet kommer med forslag til forskjellige tiltak bispedømmene og
menighetsrådene kan ta for å utvide diakonien som allerede finnes.
Sak UKM 7/19 Gudstjenester i konfirmasjonstiden diskuterer hvordan
konfirmasjonsgudstjenestene kan forbedres for å skape mer engasjement hos konfirmantene,
slik at de kan lære og utforske liturgien, og slik at de kan ta større del i gudstjenesten.
UKM 8/19 KIRKE2030 var en sak som bar med seg elementer fra flere av de andre sakene.
Hvordan tror vi kirken vil se ut i 2030? Hvordan ønsker vi at kirken skal se ut i 2030? Hva må
vi gjøre for å komme oss dit vi vil? KIRKE2030 ble sett i perspektiv med 1000 årsjubileet for
kristningen av Norge. Hvor mye har forandret seg siden den tid? Dokumentet utfordret kirken
til å ta større plass i samfunnet, ta del i og være en aktiv aktør i klimapolitikken, være åpen og
romme et mangfold, styrke demokratiet i kirken, og aktivt rekruttere til kirkelige stillinger.
I tillegg til sakene som ble behandlet i komiteer var det to saker som ble utarbeidet i
workshopper. Sak UKM 9/19 Kirke på nett ga kirken en høring på hvordan kirken kan bruke
sosiale medier til å nå ut til unge, og UKM 10/19 Regler for ungdomsdemokratiet behandlet
hva som skal være reglene for ungdomsdemokratiet fremover.
Landsstyret tok innledningen til orientering.

1.5 Orientering om utlysning styreinstruktører
Aurora innledet til saken:
I NKS’ Arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
Landsstyret skal:
1.6.1 Rekruttere nye styreinstruktører.
1.6.2 Arrangere styreinstruktørkurs hvert år.

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 2020 holdes 8.-10. februar.
I desember lyses styreinstruktørene ut med søknadsfrist i starten av januar. På landsstyremøtet
i januar, velges styreinstruktører for 2020.
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.
Styreinstruktører i 2019:
Andreas Eggesvik, Louise Bekkelund Hole, Merete Endresen, Ingvild Yrke og Aurora Marie
Nome.
Diskusjon:
Andreas: Det er utrolig viktig med styreinstruktører og det oppleves veldig relevant der man
lærer på styrekurs. Viktig med styreinstruktørene! Henvend deg til nye personer om å søke
om å bli styreinstruktør, direkte. Det kan være folk dere kjenner i lokalforbundet og som har
styreerfaring.
Landsstyret tok innledningen til orientering.
1.6 Invitasjoner etc. siden sist LS
SLUGs 25-årsjubileum
Oslo, 3. oktober – Vi prioriterte ikke dette
Konferanseforum (Norges Sosiale Forum)
Oslo (U20), 3. oktober – Vi hadde ikke anledning til å stille, men stilte lokalene våre til
disposisjon for møtet.
Informasjonsmøte om statsbudsjettet (KNIF)
Oslo, 16. oktober – Vi prioriterte ikke dette
Paneldebatt om Norge og FNs sikkerhetsråd (FN-Sambandet m.fl.)
Oslo, 24. oktober – Vi prioriterte ikke dette
Palestinakonferansen 2019: Kva bør norsk fagrørsle og politikarar gjere no?
Oslo, 31. oktober – Utvalg for Palestina v/ Helene Lunder Eriksen deltok på dette.
Samtale om ny integreringslov (Flerkulturelt kirkelig nettverk)
Oslo, 6. november – Vi prioriterte ikke dette
Skolering for organisasjonslivet i intern LGBTQ-praksis (Norges Sosiale Forum)
Oslo, 8. november – Vi prioriterte ikke dette
Rettferdskonferansen 2019 (Misjonsalliansen, m/ flere kirkelige organisasjoner)
Oslo, 8. november – Vi prioriterte ikke dette
Bruk av skytjenester - hvor "trykker skoen"? (Deliotte, intility)
Oslo, 19. november – Vi prioriterer ikke dette
Den Internasjonale Mannedagen (Likestillingsenteret KUN)
Bodø, 19. november – Vi prioriterer ikke dette
Vorspiel til Stortingets retningsvalg i våpeneksporten (Changemaker)

Oslo, 21. november kl. 18 – Her er det fortsatt mulig å delta
Markering mot Konverteringsterapi (Skeiv Ungdom)
Oslo, 21. november kl. 16.30-17.00 – NKS er tilsluttet og Alex Ramstad Døsvik deltar på
dette
KNIFs IT-Forum
Oslo, 21. november – Vi prioriterer ikke dette
Kirkelig Ressurssenters Novemberkonferanse
Oslo, 28.-29. november – Vi prioriterer ikke dette
LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2019
Oslo, 6. desember. 500,- kroner – Vi prioriterer ikke dette
Dialogue Facilitation Training (Nansen Fredssenter)
Lillehammer, 16.-20. desember – Vi prioriterer ikke dette
LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2019
Oslo, 6. desember; 500,- pr/pers – Vi prioriterer ikke dette
Juleavslutning med ICAN Norge
Oslo, 9. desember – Her er det fortsatt mulig å delta

Annet
Vi har mottatt en forespørsel om å overta Olav Ragnar Tysnes’ prekener oppsamlet gjennom
sine 50 år som prest. Tysnes var også landssekretær (generalsekretær) i Forbundet 1954-57.
Disse vil vi nå ta imot og ha på lageret i U20, så her er det gode muligheter for å lete gjennom
gamle prekener som kan være aktuelle i dag og digitalisere disse. De kan legges ut i
ressursbanken på forbundet.no. Tysnes døde i 1997 og det er sønnen hans som har kontaktet
oss etter å ha blitt henvist fra teologisk fakultet på Universitetet i Oslo.
Norges sosiale forum etterlyser nye styremedlemmer. Om noen ønsker dette eller vet om noen
som kan passe til dette, si ifra til Solveig Skaugvoll Foss på solveigsfoss@gmail.com.
Norges sosiale forum arrangerer neste år Globaliseringskonferansen 2020. Der har vi
mulighet til å melde inn arrangementer innen 15. desember. Om noen føler seg kallet til dette,
si ifra.
Et initiativ og opprop ved navn «Forsvar Folkeretten» har spurt oss om vi vil tilslutte oss
dette. Det er norske jurister/advokater/professorer som nylig har lansert dette initiativet og
oppropet basert på norske myndigheters unnfallenhet overfor Israels vedvarende og alvorlige
brudd på internasjonal rett: www.forsvarfolkeretten.no. Forbundet har tilsluttet seg dette.
FO-Studentene (Fellesorganisasjonens studenter) har invitert oss til å undertegne på en tekst
som tar avstand fra konverteringsterapi av homofile. De ønsker at det at det skal gi et signal til
politikerne som skal stemme over hvorvidt konverteringsterapi skal være lovlig i

Norge. Flere ungdomspartier, fagforeninger og organisasjoner har allerede undertegnet.
Forbundet har signert dette.

Medieutspill
I forbindelse med at Aurora Marie Nome er ny generalsekretær i Forbundet, sendte avgåtte
generalsekretær Torkil Hvidsten ut pressemelding om at Aurora er ny generalsekretær. Denne
ble trykket i Lindesnes Avis (på nettsiden 31. oktober og i avisen 3. november) og i Vårt Land
5. november.
Landsstyret tok dette til orientering.
1.7 Permisjon Ingvil Enoksen
Alex orienterte om at Ingvild Enoksen har tatt ut permisjon fra resten av denne perioden i LS,
av personlige grunner.
Landsstyret tok dette til orientering.

2. Regnskap
2.1 Foreløpig regnskap NKS 2019
Aurora gjennomgikk regnskapet til og med september 2019.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.
2.2 Regnskap Palestinautveksling
Aurora gjennomgikk regnskapet fra Palestinautvekslingen i 2019.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Evaluering Forbundshelga
Marianne innledet til saken:
Forbundshelga 2019 ble gjennomført 20. til 22. september, første gang på Utøya. Dette er en
endring i forhold til tidligere år da forbundshelga har blitt arrangert på Haugtun.
Det var til sammen påmeldt 31 medlemmer, inkludert landsstyret, forbundshelgkomiteen, to
ansatte og 4 fra PYEM. Det var påmeldte fra alle lokalforbundene. I tillegg til medlemmer ble
også Halvor Moxnes invitert som prest, og to fra Antirasistisk senter og en fra Rosa
kompetanse invitert til å holde foredrag på lørdagen. Av alle de påmeldte var det totalt 28 som
kom. Det er en liten nedgang fra de to siste årene på Haugtun. Det var også et lite frafall i
forbundshelgkomiteen, der det bare var 2 av 4 opprinnelige komitémedlemmer som kom seg
til øya.
Programmet for Forbundshelga 2019 var ganske tett, og komiteen har snakket litt seg imellom
om at det gjerne kunne ha vært minst ett mindre punkt på programmet. Ellers har vi selv vært
ganske fornøyde med vår egen og alle anrde som bidrog sin innsats.

Det ble i etterkant av Forbundshelga 2019 sendt ut evalueringsskjema til deltakerne, en på
norsk og en på engelsk. Det er 7 (med en blank) personer som har svart på det norske
evalueringsskjemaet og to som svarte på det engelske.
Tilbakemeldingene er generelt positive og varierer fra 5/10 til 10/10, det hovedtyngden ligger
mellom 8/10 og 9/10. Det ser ut til at folk generelt har vært fornøyde, men det har også
kommet inn konstruktiv kritikk. Noe av det som nevnes er at det var veldig mange på samme
rom. Noen nevnte også at det var litt mye program, mens andre ville veldig gjerne ha mer.
Noen ville ha bedre informasjon, mens andre syntes det var nok.
Vedlegg:
Svar fra spørreundersøkelse (norsk).docx
Svar fra spørreundersøkelse (engelsk).docx
Regnskap for Forbundshelga
Diskusjon:
Andreas: Veldig gode resultater på evalueringene. Det er vanlig med lav deltakelse på
evalueringer, og det er vanlig at folk som er misfornøyde vil svare, så det at det er gode
tilbakemeldinger nå, betyr at det er generelt er gode tilbakemeldinger.
Lilly Marie: Vi hadde kontroll på det meste, men det var vanskelig.
Marianne: Det var noen som syns det var bra opplegg. Men jeg syns ikke det var ikke nok tid
til å være sosial, for da kvelden kom, var det da folk hadde tid til å være sosiale. Det holder
med ett foredrag.
Andreas: Buttonsverksted fungerte fint som et sted å være sosial. Bra initiativ!
Lilly Marie: Albert gjorde en kjempejobb i å gjøre ting han ble spurt om. Veldig bra!
Marianne: Har hørt rykter om at grunnen til at noen ikke ville være med på Forbundshelga er
fordi det var på Utøya.
Alex: Har også hørt det.
Landsstyret tok diskusjonen til orientering.
Aurora la fram regnskap for Forbundshelga 2020.

3.2 Planlegging av Forbundshelga 2020
Marianne innledet til saken:
HVOR?
Forbundshelg har blitt arrangert i flere år. Tidligere har Forbundshelga blitt arrangert på
Haugtun, men ble i 2019 for første gang arrangert på Utøya. Dette bar med seg noen ekstra
praktiske utfordringer, men resultatet ble relativt bra. Når man igjen skal planlegge
Forbundshelga 2020 må man ta en vurdering, basert på evalueringen av Forbundshelga 2019
og evalueringer fra forbundshelger på Haugtun.

Når vi skal velge hvor vi vil arrangere Forbundshelga 2020 har vi noen ting vi må ta hensyn
til. Hvor mye skal helgen koste? Hvor langt kan vi reise? Hvor mange deltakere ønsker vi å ha
plass til?
Det flere praktiske og økonomiske ting å ta hensyn til. For eksempel har Forbundet en lang
historie med Haugtun. Tunet har flere bygg med sengeplasser, og en stue som deltakerne kan
tilbringe kvelden i som er adskilt fra der andre sover. På Utøya var det et bygg der
soverommene var vegg i vegg med der det sosiale skjedde på kveldstid. Dette ble oppfattet
som litt utfordrende for en del. I tillegg til dette bygget finnes det opp til fem hytter med 8
sengeplasser hver, fordelt på to rom.
Tidligere har deltakerne på Haugtun blitt servert mat av ansatte ved Haugtun. På
Forbundshelga 2017 var det de eierne som laget alt av mat og vasket opp etterpå, mens ved
Forbundshelga 2018 var det deltakerne selv som serverte mat og vasket opp. Dette ble gjort
fordi vi ønsket å å ha så mange deltakere som mulig, men eierne ville kun servere mat og
vaske opp dersom vi var færre enn 30 deltakere. Denne typen dugnad gjorde at prisen pr
deltaker selvfølgelig gikk ned.
På Utøya ble alle måltider servert og etterpå vasket opp av ansatte på Utøya. De hadde også
gode muligheter for å tilrettelegge for særskilte diettbehov. Det vites ikke om det er mulig å
finne en ordning der deltakerne selv står for matlaging og oppvask, men det er sannsynligvis
ikke det.
NÅR?
Tidligere år har Forbundshelga blitt arrangert i september, men ble for et par år siden flyttet til
midten av oktober. Dette ble gjort for å gi lokalforbundene tid til mobilisering og promotering
av arrangementet. Det har ikke vist seg å være like effektivt som det ble håpet på. Derfor ble
det bestemt i fjor at Forbundshelga 2019 skulle arrangeres 20.-22. september. Det krevde at
mesteparten av planleggingen skulle ha vært ferdig i god tid før starten på semesteret.
Vedtak:
Landsstyret vedtok at Forbundshelga arrangeres på Utøya, 18.-20. september 2020. Hvis det
skulle være booket på Utøya 18.-20. september, får generalsekretær fullmakt til å bestemme
en annen helg som passer. Andreas og Marianne er ansvarlige for å finne en
Forbundshelgkomité.
Enstemmig vedtatt.
3.3 Evaluering av Palestinautveksling
Marita Skaar innledet til saken:
I perioden 28. juli til 07. august dro fire deltakere fra NKS til Palestina: Helene Lunder
Eriksen, Marita Skaar, Cecilie Terese Hansen og Aurora Marie Nome.
De deltok på Journey for Justice, møtte organisasjoner som arbeidet med funksjonsnedsatte
palestinere, organiserte en aktivitetsdag og hentet inn materialet til en film de laget. Filmen
ble vist på forbundshelgen, i lokalforbundene, og delt på sosiale medier.
Fra 14.-24. september var Forbundet vertskap for en delegasjon på fire fra PYEM: Nardin
Kawaa, Elias Bannoura, Manawel Salameh og Najeh Burbar (heretter «gjestene»). Gjestene
våre fikk besøke alle lokalforbundene, og de fikk delta på Forbundshelga.

I alle lokalforbundene holdt gjestene presentasjoner med spørsmålsrunder etterpå. Samme
presentasjon ble holdt på Forbundshelga på et av verkstedene. Temaet for presentasjonene var
Kairosdokumentet og kristne palestineres utfordringer. Komiteen har diskutert at gjestenes
presentasjoner var lange og at det fungerte bedre når man hadde en diskusjon og interaksjon
mellom publikum og gjestene. De norske deltakerne fra utvekslingen organiserte de samme
aktivitetene for deltakerne på forbundshelga.
Oppmøte i de ulike forbundene:
Oslo: 7
Stavanger: 10
Tromsø: 6
Trondheim: Ca. 40
Kristiansand: 4
Bergen: 8
Diskusjon:
Andreas: I Trondheim arrangerte de et arrangement med Palestinakomiteen. Veldig lurt å
samarbeide med andre organisasjoner, for da når man fort enda flere folk og det er mindre
arbeid.
Marianne: Hvordan gikk planlegginga?
Marita: Veldig mye var allerede avklart da jeg starta, fordi jeg ble med seint i prosessen. Lurt
å avklare med de som skal reise hva som forventes på turen til Palestina, men også hva som
forventes når PYEM kommer til Norge. Lurt å ha avklarte datoer i forkant, slik at man
planlegge rundt det.
Andreas: Alle arrangementer er regnet med gjestene.
Marita: Positivt å være med på Journey for Justice, fordi man får masse relevant og tettpakka
informasjon på en gang. Det er vanskelig å lage et slik opplegg selv. Vi hadde møter i tillegg,
og det var slitsomt. Ikke lurt å legge opp til dette underveis.
Marita: Blogging underveis er vanskelig pga. dårlig internett, derfor foreslår jeg at det er
bedre å legge ut et bilde på Instagram hver dag med en tekst til hvert bilde.
Landsstyret tar diskusjonen til orientering.
3.5 Evaluering av vervekampanjen
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
Landsstyret skal:
1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år.

Verveoversikt vervekampanjen 2019:

Vervekampanjen 2019 varte fra semesterstart og frem til Forbundshelga. Det lokalforbundet
som hadde best prosentvis måloppnåelse skulle vinne vervekampanjen og bli belønnet med
pizzafest. Det var i tillegg individuelle premier til de som vervet 3, 5 eller 7 personer. På
sosiale medier ble det delt videosnutter og bilder med forbundere som har blitt brukt under
tidligere vervekampanjer.
Målsetningen for vervekampanjen ble ikke innfridd. Det meste av vervingen som foregikk i
Oslo- og Trondheimsforbundet ble gjort av to personer, Ingvild Yrke og Kristian Sløgedal
som fikk premier. Som dere ser av tabellen, var det Trondheimsforbundet som vant
vervekonkurransen og dermed en pizzafest. Likevel klarer vi ikke å opprettholde
medlemstallene i Forbundet i 2019.

Landsstyret bes om å evaluere vervekampanjen slik at vi kan lage en bedre kampanje til neste
år. Forslag til diskusjonspunkter:
-

Ble kampanjen kommunisert godt nok?
Hvordan kan vi kommunisere bedre mellom lokalforbund og studentledelsen/ansatte?
Hvor god har kontakten mellom landsstyremedlemmene og lokalstyrene vært?
Hvordan kan vi skape en god vervekultur i lokalforbundene?
I hvor stor grad føler medlemmene ansvar for å bidra?
Har styremedlemmene i lokalstyre gode nok rutiner og kompetanse på verving?
Hvordan blir nye medlemmer tatt imot lokalt?

Nye medlemmer
Bergensforbundet

Målsetninger

Status
10

1

5

0

Osloforbundet

25

6

Stavangerforbundet

10

1

Trondheimsforbundet

25

7

Tromsøforbundet

10

1

SUM

85

16

Kristiansandsforbundet

Diskusjon:
Aurora: Tror det er lurt å ha en verveansvarlig som kan kjenne på ansvaret og dermed verve
flest mulig.
Marianne: Kampanjen ble kommunisert godt nok på facebook og snakka om i LS.
Andreas: Kampanjen var for lite forankra lokalt, lite eierskap lokalt. Bortsett fra Ingvild og
Kristian, som følte ansvar lokalt.
Marianne: Utfordrende å få tak i folk lokalt.

Marianne: Ikke så lurt å ta folk rett i styret med en gang, for det skremmer folk.
Marita: Jeg sliter med å svare spørsmål man blir møtt med på stand. Vanskelig å argumentere
for det Forbundet det står for. Hvis Forbundet sentralt klarer å formulere noe bra, må man
enklere å nå ut og svare for seg.
Andreas: Enig. Som lokalforbund, har man mulighet til å designe semesterprogrammet utfra
dette. Vi kan invitere folk som kan noe om de spesifikke spørsmålene det er vanskelig å svare
på. Kanskje en teolog? Når man står på stand under semesterstart, kan man invitere konkret til
et arrangement der man diskuterer spørsmål man får når man på stand. «Jeg har ikke svaret på
det spørsmålet du stiller nå, men hvis du kommer til dette arrangementet vil du kanskje få svar
på det.»
Marianne: Vi kan fokusere på de politiske tingene, men også bare det å være kristne studenter.
Forbundet er et sosialt sted.
Alex: Enig. Det er grunnen til at jeg fikk gjennom på Landsmøtet at alle skal ha et ekstra
arrangement. Fokusere på at vi er kristne og er liberale.
Marianne: Grunnen til at jeg ble med i Forbundet er at vi har et åpent diskusjonsforum.
Forksuere på dette.
Marita: Jeg føler meg hjemme i Forbundet. Det er befriende å være her i sammenligning til
andre konservative miljøer i Stavanger. Fint å være med andre mennesker som tenker likt.
Andreas: Ha et større fokus på semesterprogrammet under verving på semesterstart.
Forbundet er stedet der man kan stille spørsmål, og få svar på ting.
Marita: Filmkveld er kjekt om man har et godt tema, budskap, tankevekkende opplevelse.
Man kan kjenne seg igjen i dette. Jeg har kjempa lenge med troen. Alle har en historie og alle
er Guds barn.
Marianne: Vi har ikke så høy terskel i Forbundet, men det er her man kan faktisk skjønne hva
teologi er. Vi har et lavterskeltilbud, men det er viktig med nerdeting også.
Andreas: Mange opplever å ikke ha noe å invitere inn til. Dette er løst om man lager et
semesterprogram som man selv syns er spennende og som man kan invitere til.
Aurora: Alltid tenke på rekruttering, det viktigste et styre gjør, er å rekruttere et nytt styre.
Marianne: Tidspunkt på vervekampanje: Er det lurt rundt semesterstart? Det er mye som skjer
med skolestart, overgang sommerjobb, skole. Hvis man har en dårlig start, kan man føle at
man henger etter. Kan man ha to vervekampanjer? En på våren og en på høsten?
Aurora: Vervekampanjen i fjor som starta på Forbundshelga, funka ikke.
Ingrid: Når var Forbundshelga når det ikke funka?
Andreas: I starten av oktober. Det er ikke prøvd en mellomting, litt etter semesterstart, en

boost på Forbundshelga og så avsluttes litt seinere.
Marianne: Jeg har verva flere utenom å stå på stand, så det skal ikke bare være fokus å ikke
stå på stand.
Landsstyret tar diskusjonen til orientering.
3.6 Planlegging av semesterstart
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
Lokalforbundene skal:
5.1.1 Ha minst to stands hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
5.1.2 Arrangere vervekveld med standkurs for alle medlemmene, ved studiestart én gang i året.

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.
Landsstyret diskuterer hvordan vi best mulig kan hjelpe lokalforbundene med å få en god start
på semesteret. Lokalforbundene som har mest behov for støtte er Kristiansandsforbundet og
Bergensforbundet.
Diskusjon:
Marianne: Vi vil ha standkurs i Stavangerforbundet. Vi har allerede hatt det, men vi hoppa
over delen som handla om rollespill.
Andreas: Det er veldig viktig å planlegge semesterprogrammet for våren før man tar juleferie.
Det er også noe lokalforbundet kan få hjelp til fra landsstyret. Ta en skypesamtale og få hjelp
fra sentralt ledd.
Marianne: Det å ha et fast semesterprogram er vanskelig når lokalet ikke er godt nok. Denne
høsten har gått skeis. Vanskelig å planlegge i forveien og bedre å gjøre det underveis.
Andreas: Ser utfordringen. En fordel med å planlegge i forkant, er man kan booke i forkant.
Aurora: Enklere å trekke folk om det er planlagt fordi program ligger på nettsida og
promoteres.
Andreas: Kommer semesterprogrammet inn før jul?
Aurora: Ja, det er viktig å huske på. Om man ikke klarer flere arrangementer i høst, sett i hvert
fall opp et semesterprogram for våren.
Landsstyret tar diskusjonen til orientering.

3.7 Valg av styremedlem til NSKF/Huskomiteen
Andreas innledet til saken:
I vedtektene til NSKF populært kalt «Huskomiteen» står det:
§3
HK består av inntil 8 medlemmer. Valgperioden er 6 år.
Tre medlemmer og tre personlige varamedlemmer oppnevnes av landsstyret (LS) i NKS. LS
skal oppnevne et nytt medlem annethvert år. Hvis et styremedlem trekker seg fra vervet, skal
nytt fast medlem oppnevnes for resten av perioden til den som har trukket seg.
Varamedlemmer oppnevnes for samme periode som den de er vara for.
Generalsekretær eller en fra LS i NKS med personlig vara er medlem av huskomiteen for den
tid LS bestemmer.
To til fire medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av LS fra steder NSKF har
eiendom. Alle lokale avdelinger kan innstille kandidater.
To medlemmer i huskomiteen sin valgperiode gikk ut i 2018, og må erstattes. Siden de to
medlemmene skulle ha vært erstattet for ett år siden, foreslås det at erstattere velges inn for en
periode på 5 år og ikke 6. Dette for å ikke rokere med normal valgperiode.
Når LS velger inn medlemmer til huskomiteen er det viktig å velge inn medlemmer som har
tilknytning til Forbundet, og som ønsker å bidra til å støtte studentorganisasjonen vår.
De to medlemmene hvis valgperiode gikk ut i 2018 er Henry Elter og Hannah Chetwynd.
Henry ønsker ikke å stille til gjenvalg, men Hannah sier hun kan stille om andre ikke kan.
Fire personer er blitt spurt om å stille:
Audun Standen, tidligere leder i Forbundet.
Hannah Chetwynd
Hannah Barth Hake
Tone Marie Falch
Vedtak:
Landsstyret vedtok at Audun Stranden oppnevnes til medlem av Huskomiteen i en periode på
5 år. Tone Marie Falch oppnevnes til Audun Standen sin vara.
Frøydis Indgjerdingen oppnevnes til medlem av huskomiteen i en periode på 5 år. Hannah
Chetwynd oppnevnes til Frøydis Indgjerdingen sin vara.
Hannah Barth Hake oppnevnes til vara for Hanne Cecilie Widnes frem til 01.01.2021.
Enstemmig vedtatt.
3.8 Treårsplan for utvikling av Forbundet 2020-2023
Andreas innledet til saken:
Ved møtet i august hadde LS en innledende diskusjon om den nye treårsplanen.
Strukturert oppsummering av diskusjonen fra innledende diskusjon:
Variasjon i medlemsmasse

-

-

-

Kjønnsbalanse
o Varierte aktiviteter
o Aksjonistiske aktiviteter
Etnisitetsbalanse
o Invitere utvekslingsstudenter
o Samarbeid med ungdomsorganisasjoner som har flere
medlemmer med utenlandsk opprinnelse
Kirkebalanse/økumenisk rekruttering
o Bruke aktivt de medlemmene fra ulike kirkesamfunn til
å forberede arrangement som appellerer mer til dem.
o Utvekslingsstudenter bidrar til dette

Kommunikasjon mellom lokalforbund
- Møter på tvers av lokalforbund på Larsbu
Utadrettet
- Skape en kultur for at medlemmer drar på arrangement i regi
av WSCF
- Lage fellesarrangement med andre organisasjoner der det er
naturlig.

Basert på dette har komiteen laget et utkast til ny treårsplan. Komiteen har ønsket å beholde
strukturen fra tidligere treårsplaner:
1. Hovedoverskrifter som beskriver ulike kategorier for målsetninger
2. Brødtekst med en utfyllende beskrivelse av målsetningene og motiv for dette.
3. Punktliste som skal oppsummere brødteksten med så konkrete punkter som mulig.
Det er et mål at man ikke skal gå glipp av noen målsetninger om man bare leser punktlisten.
Brødteksten er der for å utfylle punktlista og sette den i kontekst.
Komiteen har også hatt som mål at treårsplanen ikke skal beskrive mål for organisasjonen
som vi allerede opplever er tilfredsstilt eller som vi arbeider med uansett. Treårsplanen bør gå
utover til det vi har strukturer for.
Punkter for diskusjon under møtet:
-

Strukturen for den nye treårsplanen, er dette den beste måten å skrive en treårsplan?
Hva skal hovedinndelingene være og hete?
Bør vi ha flere målsetninger i treårsplanen?
Bør vi kutte ut noen av målene?
Bør planen ha et større fokus på rekrutering og stand?

Vedlegg: Utkast til Treårsplanen 2020-2023
Diskusjon:
Marianne: Ha konkrete forslag på økumenikk.

Alex: Styrke punktet om folkehøgskoler under utadrettet-overskriften.
Solveig: Ambisiøse mål, men mye som kan fylles inn i dette. Fint å tydeliggjøre Forbundets
standpunkt samtidig som man skal rekruttere folk fra utenfor Den norske kirke og ikkekvinnelige medlemmer. Samtidig vil det jo fort bli slik at det er fra Den norske kirke man
rekrutterer når Forbundet mener det vi mener.
Andreas: Det at medlemmer fra ulike kirkesamfunn skal bidra inn i arrangementer går på at vi
skal ha flere lavkirkelige messer. Vi har ofte veldig høykirkelige messer.
Solveig: Det er å rekruttere hvite, ikke-kvinner er en god selvransakelse, men vanskelig å
endre på.
Andreas: Den setningen kan kanskje endres på.
Lilly Marie: Det viktigste vi skal gjøre i Treårsplanen, er å styrke lokalforbundene vi allerede
har sånn at når det nærmer seg årsmøte og landsmøte veit man som skal delta.
Alex: Enig. Utvidelse av medlemsmasse, er det ikke det viktigste. Bør heller styrke
lokalforbundene vi allerede har.
Mariamme: Vi er en organisasjon som vil gjøre mye. Det er viktig å være ambisiøse, men er
vanskelig om det blir for mye.
Lilly Marie: Det er egentlig for mye å være landsstyrerepresentant og lokalforbundsstyreleder.
Alex: Spennende at man er mer aktiv i Verdensforbundet og delta på ting. De arrangerer mye
kult, men kan være dyrt. Kan være lurt å prioritere å bruke penger på dette. Verdensforbundet
blir bedre av at vi er der.
Andreas: Det er ikke nødvendigvis LS som skal arrangere tur til Larsbu. Det er LS som er
ansvarlige for Treårsplanen.
Marianne: Vanskelig å si noe når det er fint fra før av.
Andreas: Skjønner at det ikke er stemning for å ha konkrete mål med rekruttering. Vi må være
en organisasjon som appellerer til flere enn hvite, ikke-kvinnelige medlemmer. Bør man være
eksplisitt på å si at lokalforbund er ansvarlige?
Lilly Marie: Tall bør ikke være hovedfokus, men viktig. Må anerkjenne at vi kan også kan
rekruttere hvite kvinner.
Andreas: Hvert år har vi et mål om å rekruttere x antall medlemmer. Tallene er henta
treårsplanen. Vi kan også ha det i arbeidsprogrammet.
Alex: Det er viktig at vi blir bærekraftige og stabile. Er det målet som går på å rekruttere flere
så viktig?
Andreas: Punktet som går på ressursbanken går på at man skal faktisk skal bygge
lokalforbund og at det skal bli en kultur for å bruke ressursbanken. Legge til at det er

lokalforbund som skal bruke den.
Ingrid: Vekst i lokalforbundene er veldig viktig. Burde det være et skille mellom å rekruttere
ikke hvite, ikke-kvinner og vekst generelt? Mangfoldet burde ikke gå på bekostning av
generell vekst. Vi burde heller legge til rette for mangfold.
Aurora: Enig i Ingrids innspill. Når man er på stand, tar man de man kan få. Enig at man
heller burde legge opp til rette for mangfold. Kan ha mekkekveld i stedet for strikkekveld. Ha
aktiviteter som tiltrekker seg ikke-kvinner og ikke-hvite.
Ingrid: Bra med fokus på fhs. og at man kan stå på stand på fhs flere enn to ganger i året.
Kanskje flere?
Andreas: Vi prøver å ha så konkrete mål som mulig. Det betyr at ikke at man ikke må
begrense seg til at man skal stå på stand to ganger hver vår. Dette kan økes.
Andreas: Ha med det Teologismia driver med.
Andreas: Det med mekkekveld er det jeg har hatt i tankene når jeg har skrevet dette her. Har
prøvd å ikke være så eksplisitt: Vi må ha et tilbud som gjør at flere enn bare hvite kvinner
kommer på arrangementer.
Andreas: Styrke det lokale arbeidet kan være en ny overskrift. Samtidig mener jeg at alt kan
være med på å styrke det lokale arbeidet.
Ingrid: Føler at det lokale arbeidet kommer i 2. rekke, fordi det med mangfold kommer i
veien. Lurt å ha egen overskrift med det lokale arbeidet.
Komiteen bestående av Andreas Eggesvik, Marte Holm Simonsen, Solveig Skaugvoll Foss og
Aurora Marie Nome tar diskusjonen til orientering.
3.9 Komité for vedtekter til General Assembly
Alex innledet til saken:
Vedtektene til Verdensforbundet sier at forslag til vedtektsendringer må sendes inn senest
seks måneder før General Assembly, altså juni 2020.
Dette betyr at dersom vi skal komme med endringsforslag er vi nødt til å starte å jobbe med
dette nå.
Derfor foreslår jeg at vi setter ned en komité som skal se på dette videre.
Aurora la til dette i saken:
Vedtektene til Verdensforbundet er uklare når det gjelder å sende inn forslag til
vedtektsendringer. De sier at man må «notify» innen 6 måneder før General Assembly.
Aurora har varslet Verdensforbundets generalsekretær, Necta Montes, om at vi vil sende inn
forslag til vedtektsendringer og spurt om endelig frist. Svaret var så fort som mulig, og derfor
har Aurora har sagt at vi vil levere forslag til vedtektsendringer i slutten av januar. Vi har i
tillegg spurt Necta om hvilke av andre nasjonalforbund som kunne være potensielle
samarbeidspartnere om forslag til vedtektsendringer. Her fikk vi svar om at vi ikke kunne få
det fordi hun ikke kunne oppgi hvem som stemte hva under forrige General Assembly. Tidlig
samarbeidspartnere har vært SCM Hong Kong og KRISS. Så de vil komiteen ta kontakt med.

Vedtak:
Landsstyret vedtar å sette ned en komité som skal jobbe videre med vedtektene til
Verdensforbundet. Komiteen består av: Aurora Marie Nome, Eilif Tanberg, Audun Stranden
og Marius Jakobsen Magnussen.
Enstemmig vedtatt.
3.10 Landsmøtet 2020
3.10.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM20
Aurora innledet til saken:
Landsstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet, som holdes i Oslo 20.-22. mars. Dette
ansvaret innebærer å forberede sakspapirene til møtet.
De kommende LS-møtene i januar og februar vil i hovedsak bestå i å forberede papirer til
landsmøtet. I januar vil vi diskutere innholdet i de viktige sakene, mens møtet i februar (som
er ett én-dags møte over Skype) stort sett vil bestå i å stemme over innholdet i papirene.
Det er en klar fordel om det er forberedt utkast til mange av papirene i forkant av januarmøtet. Da må ansvarsfordelingen avgjøres på dette møtet.
Vedlagt denne saken er et forslag til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2020. Hvilke saker
som må behandles på landsmøtet er bestemt av Forbundets vedtekter eller
arbeidsprogrammet. Landsmøtene følger videre en to-årig syklus der vi annet hvert år
behandler grunnlagsdokumenter og de øvrige årene vedtar et arbeidsprogram for to år. I 2020
er det tid for Teologisk plattform. I arbeidsprogrammet står det at sammenslåing og
gjennomgang av grunnlagsdokumentene (Teologisk plattform, Kjønnsrettferdig plattform,
Prinsipprogram og Grunnlagsdokumentet for Palestinaengasjement) skal foretas på
Landsmøtet i 2020. Videre skal Treårsplanen 2020-2023 vedtas. Landsstyret kan selvsagt
sette de sakene de måtte ønske opp på sakslista. Det er landsmøtet som endelig vedtar
sakslista og dagsorden, ved åpningen av møtet.
I det vedlagte forslaget til saksliste er en del av sakene tildelt saksansvarlig. Dette er saker der
ansvaret er gitt av tidligere vedtak, lovene eller arbeidsinstrukser. Øvrige saker kan fordeles i
eller utenfor LS som LS finner det for godt.
Saker som ikke gis en annen saksansvarlig er per definisjon generalsekretærs ansvar å
forberede.
Landsstyret bes særlig være oppmerksomme på:
5.1 Budsjett for NKS 2020: Denne må være ferdig til møtet i januar, og utkastet vil da være
fungerende budsjett for NKS fram til landsmøtet.
3.1 Landsstyrets årsberetning 2019-2020: Her bør det foreligge et forslag til møtet i januar.
Det har vanligvis vært leder og/eller generalsekretær som har skrevet hovedparten av denne.
8.7-8.9 Valg av ledere for faste sammenslutninger. I motsetning til øvrige valg, der det er en
egen valgkomité som lager innstillingen, er det her Landsstyret som skal innstille på forslag til
valg.
Diskusjon:

Andreas: Jeg tar saken om sammenslåing av grunnlagsdokumenter.
Alex: Er kanskje ikke der på fredag.
Aurora: Da må Andreas steppe inn.
Andreas: Forklarer kafédialog.
Andreas: Vedtekter: Skal vi ha generelle forslag til vedtektsendringer inn i
plenumsbehandling?
Aurora: Ja, jeg tror det blir naturlig.
Solveig: Suspendering, eksklusjon må inn i vedtekter.
Marianne: Kan vi ha et elektronisk system for å spare papir. Jeg kan sjekke opp dette.
Aurora: Folk må si ifra hvis de ikke vil ha det utskrevet.
Alex: Si ifra om du vil ha det utskrevet på forhånd?
Andreas: Vi kan se på vedtekter i forbindelse med seksuell trakassering på neste
landsstyremøte.
Alex: Må endre det fra seksuell trakassering til etiske retningslinjer.
Aurora: Hvem er ansvarlig for å finne ledere for faste sammenslutninger?
Marianne: Jeg var det i fjor. Ikke så gøy.
Andreas: Liker heller ikke å mase.
Alex: Jeg kan gjøre dette.
Andreas: Jeg også.
Aurora: Hvem er ansvarlig for Teologisk plattform?
Lilly Marie: Marte har sagt at hun vil gjøre det, men med noen i samme by. Jeg har ikke tenkt
til å flytte til Oslo. Martes kompetanse litt høyere enn min. Kan gjøre rettskrivning.
Andreas: Det har tidligere vært ulike meninger om hva som skal innholdet i teologisk
plattform. Hvis man skal ha Marte i det utvalget, burde man ha en annen person fra en annen
fløy med andre meninger. Ikke lyst til å være med selv.
Marianne: Ingvild kan mye om teologi.
Andreas: Ingvild har mange meninger om den teologiske plattformen. Verdt å høre med
henne?
Aurora: Ingvild og Marte? Aktuelt?

Andreas: Ja.
Marianne: Edel-Marie aktuelt.
Andreas: Hun har pause fra studiet. Tror ikke det er andre i Oslo som er teologer.
Marianne: Einar Østerhagen kan være aktuell.
Aurora: Ja, jeg spør Marte, Ingvild og Einar.
Aurora: Hvem er ansvarlig for retningslinjer mot seksuell trakassering?
Alex: Jeg kan være det.
Solveig: Jeg har mye meninger om dette. Jeg har jobba mye med det i NU, så jeg vil være
med.
Aurora: Er ikke egentlig en del av din stillingsbeskrivelse, men kult om du vil bruke energi på
det.
Solveig: Er Albert ute nå?
Aurora: Om han kommer på, er det kult om han vil være med.
Aurora: Alle disse tingene burde være klart til januarmøtet.
Andreas: Vi må huske forslag til vedtektsendringer.

Viktigste enigheter:
Alex og Andreas er valgkomité for ledere av faste sammenslutninger.
Alex og Solveig jobber med revideringen av retningslinjene for seksuell trakassering frem mot
neste landsstyremøte.

Aurora og Alex som skal jobbe videre med dette tar diskusjonen til orientering. Dette vedtas
endelig på møtet i februar.
3.10.2 Landsstyrets årsberetning
Alex innledet til saken:
Landsstyret står ansvarlig for det det har utrettet i sin periode og må legge frem en
årsberetning for landsmøtet 2020. Da skal landsstyret skrive om det som har skjedd og
kommentere hva som er gjort i Arbeidsprogrammet for perioden. Landsstyret kommenterer
landsstyrets arbeid, organisasjonsutviklingen, medlemsutviklingen, samarbeidet med WSCF
og andre organisasjoner.
Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen.

Landsstyret bruker landsstyremøtet i januar årsberetningen ferdig.
Vedlagt ligger et forslag til årsberetning som Alex har jobbet med.

Diskusjon:
Alex: Denne årsberetninga er for lang og må kortes ned. Én side om medlemsutvikling, grafer
og Verdensforbundet er for mye.
Alex: Jeg trenger hjelp til å fylle til å fylle inn i arbeidsprogrammet av hva vi har gjort.
Andreas: Det er seks sider å gå gjennom i arbeidsprogrammet.
Marianne: Jeg ser for meg at dette er også noe som kan brukes som arkiv til seinere. Derfor
nøydevig med litt detaljer om hva som faktisk har blitt gjort. Årsberetninga skal kunne brukes
som en journal.
Andreas: Årsrapporten burde beskrive hva som er gjort det året. Hvordan har vårt forhold til
Verdensforbundet vært de siste årene er ikke relevant. Hva som er gjort i år overfor
Verdensforbundet er relevant.
Andreas: Jeg er veldig fan av grafer. En graf om medlemsutvikling forteller mye. Jeg vil at vi
skal ha grafer i denne årsberetninga.
Marianne: Jeg ser en skrivefeil. Altfor lang fødselspermisjon. Jeg kan lese korrektur.
Alex: Hvis dere går gjennom arbeidsprogrammet av hva som er gjort og ikke, si ifra.
Andreas: Når det gjelder samarbeidsorganisasjonene, lurer jeg på om det relevant å ha det
med eller ikke. For de som er på landsmøtet, kan det vært lurt for dem å vite. Vet ikke hvor
ellers det skulle vært. Det kan være fint å ha det her. Kanskje et annet sted? Skulle vi sagt at
vi heller tilsluttet oss «dette og dette» også hadde det vært et annet sted?
Aurora: Jeg syns det er viktig å ha med dette, fordi det er viktig å se hva vi er en del av.
Alex: Men trenger vi å ha så mye info om hver organisasjon?
Andreas: Jeg syns det er fint å ha med dette. Men er dette riktig sted? Hvor ellers skulle vi ha
det? Burde være i sakspapiret til landsmøtet.
Alex: Kan stå i denne årsberetninga.

Aurora og Alex tar diskusjonen til orientering.
3.10.3 Årstema 2020-2021
Lilly Marie innledet til saken:
Ingrid har sagt ja til å sitte i komiteen for å jobbe med årstemaet. Årstemaet i år handlet om

diskriminering av skeive på religiøse skoler. Det funka ikke så veldig bra. Temaet på
Forbundshelga og årstemaet var ikke det samme.
Vedtak:
Landsstyret vedtok at det settes ned en komité bestående av Ingrid von Harling Lien og Lilly
Marie Spjelkavik Hansen som fram mot landsstyremøtet i januar skal jobbe videre forslag til
årstemaet for 2020. Utgangspunktet for arbeidet er tematikkene «Et liv før døden» og «Barn
av Gud, barn av verden» og disse skal fylles med innhold slik at de gjøres relevant for
lokalforbundene.
Enstemmig vedtatt.
3.10.4 Teologisk plattform
Lilly Marie innledet til saken:
Marte har formulert noen spørsmål som er verdt å stille i arbeidet med Teologisk plattform:
-

Er det noen som reagerer på noe i den?
Er det noe vi vil endre på i teologien?
Er det noe nytt vi vil få inn, eller noe vi vil fjerne, f. eks fordi vi som organisasjon har
fått nye fokusområder, eller samfunnsmessige endringer?
Skal vi ha en redaksjonell gjennomgang av språket? (Jeg synes det kunne være litt mer
hverdagslig enkelte steder, men det er antagelig personlig preferanse)

Diskusjon:
Marianne: Jeg har sansen for dokumentet, men tenker at det kan gjøres noe med formuleringa.
Andreas: Syns det er fint som det er.
Marianne: En fra Laget kommenterte at det vi har er frigjøringsteologi.
Andreas: Det er det vi har i Forbundet, ja.
Solveig: Det er mer relevant andre steder i verden med mer undertrykkelse.
Andreas: Det meste av teologien i Norge går på at Gud er begrensende. Det er viktig å ha en
teologi som setter oss fri.
Andreas: Det at man skal gjøre det mer hverdagslig og mindre komplisert, er ikke så relevant
fordi det gir mening. Man kan google vanskelig ord. Trenger ikke gjøre det mer hverdagslig.
Marianne: Fokusområder endres ofte, men teologisk plattform kan være litt mer fast. Det er
våre grunnleggende kristne verdier.
Ingrid: Enig i det.
Marianne: Kontekstuell bibelforståelse.
Marianne: Det er ikke Gud som har forandra seg, men det er vår forståelse av Gud som har

endra seg.
Marianne: Hvordan ønsker vi at dette ser ut? Skal det være løst? Eller skal det være det være
mer spesifikt? Vi har jo en formålsparagraf som sier mer spesifikt hva vi skal gjøre.
Andreas: Marte tenker at det bør være et mer hverdagslig språk. Men det er ikke LS enige i.
Ingrid: Hovedsakelig forstår vi dokumentet, så ikke så stort behov for hverdagslig språk.
Andreas: Fordi vi på dette møtet (som stort sett ikke er teologistudenter) forstår det, viser jo at
det er mulig å forstå og det er det viktigste. Marte som har kommet langt i studiet tenker
kanskje at det vanskelig.
Generalsekretær viderebringer diskusjonen til komiteen som arbeider videre med dette.
Vedtak:
Landsstyret vedtok at generalsekretær spør Marianne Meling Kvamsøe, Ingvild Yrke, Einar
Østerhagen og Marte Holm Simonsen om de kan sitte i komité for å revidere den teologiske
plattformen. De tar utgangspunkt i diskusjonen fra dette landsstyremøtet.
Enstemmig vedtatt.
3.10.5 Sammenslåing av Grunnlagsdokumenter
Andreas innledet til saken:
Fra LM 18:
Vedtakstillegg (skal ikke inn som tekst i Prinsipprogrammet):
Landsmøtet oppfordrer landsstyret til å vurdere om grunnlagsdokumentene bør slås sammen
til ett prinsipprogram, og eventuelt legge forslag om dette fram for landsmøtet 2019.
Forslaget vedtatt
Fra Arbeidsprogram 2019-2021 (vedtatt LM19):
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.
Punktet i arbeidsprogrammet tolkes som at det på LM 2020 skal legges frem ett 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 éne dokumentet skal ha en grundig gjennomgang samme år, for å gjøre
det lettere å lese og utvide.
Samtidig skal det på dette landsmøtet ha en gjennomgang av Teologisk plattform i seg selv.
Det er to alternativ for gangen videre:
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).
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.
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.
Uansett hvilket alternativ som velges, må det gjøres vedtektsendringer, nærmere bestemt §
8.6 d) og § 11.2-11.5, samt i de faste sammenslutningenes instrukser.
Vurderingen fra tidligere generalsekretær Torkil, er at det mest omfattende
revideringsarbeidet burde kommet i gang tidligere i perioden om det skulle vært aktuelt nå, og
at det også blir for hektisk under landsmøtet å arbeide med et helt nytt dokument samtidig
som vi skal lage ny treårsplan. I tillegg kommer at dette er det første landsmøtet Aurora er
generalsekretær på, og Solveigs første NKS-landsmøte overhodet, så en helhetsvurdering er at
det vil være best å ha et landsmøte dedikert til dette dokumentet i 2022.
Landsstyret bes diskutere hvilket av disse to alternativene som er det mest hensiktsmessige.
Vedtak:
Landsstyret vedtok at det skal gjøres en grundig gjennomgang av hele dokumentet på LM
2020. Dette innebærer å foreta en grundig gjennomgang av alle plattformene og eventuelt nye
tilleggstemaer, og forfatte et helhetlig revidert forslag til nytt Grunnlagsdokumentet som skal
omfatte alle gjeldende dokumenter og eventuelt nye temaer (på en oversiktlig, kortfattet og
utvidelsesbar måte). Her må det sørges for god kommunikasjon mellom komité som skal
jobbes med Teologisk plattform.
Enstemmig vedtatt.
Stemming over forslag til vedtektsendringer:
Landsstyret vedtok endringsforslag nr. 2 til fordel for endringsforslag 3.
Enstemmig vedtatt.
Landsstyret vedtok endringsforslag 1 og 2.
Enstemmig vedtatt.
Landsstyret vedtar at Andreas Eggesvik og en annen person skal sitte i komité for
sammenslåing av Grunnlagsdokumentene. Andreas spør om disse vil være med i denne
komiteen i prioritert rekkefølge: Frøydis Indgjerdingen, Andrine Elnes Rabbevåg og Audun
Stranden.
Enstemmig vedtatt.

3.11 Teologismia
Ingvild Yrke innledet til saken:
Første hefte snart ferdig!!!
Arbeidet i Teologismia nærmer seg et første resultat. Det første Bibelbabbel-heftet går i
trykken i slutten av november, lanseres i desember og er klar til bruk i alle lokalforbund fra
semesterstart januar 2020.
Heftet heter:
“BIBELBABBEL 1
Teologisk refleksjon - samtaler om livet i dialog med Bibelens tekster”
Heftet består av 20 samtaleopplegg som geleider gruppa gjennom en samtale som skal gi både
økt kunnskap om bibeltekstene og evne til å reflektere rundt teksten. Det er rett og slett
øvelser i kontekstuell bibellesning gjennom samtaler om livet og bibeltekstene.
4
5
6
10
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

Forord
Slik lager du en bra Bibelbabbel-kveld
Temakveld: Kontekstuell bibellesning
Temakveld: Bibelsyn og bibelbruk
Bibelbabbel: Skapelse 1. Mosebok 1-2
Bibelbabbel: Syndefall 1. Mosebok 3
Bibelbabbel: Gud ødelegger sitt skaperverk 1. Mosebok 7,10-24
Bibelbabbel: Regnbuens pakt 1. Mosebok 9,8-17
Bibelbabbel: Guds navn 2. Mosebok 3,1-15
Bibelbabbel: Innflytteren som bor hos dere 3. Mosebok 19,34
Bibelbabbel: De ti bud 2. Mosebok 20,2-17 og 5. Mosebok 5,6-21
Bibelbabbel: Jesu fødsel og familie Matteus 1,18-25 og Matteus 13, 53-58
Bibelbabbel: Jesus og barna Markus 10,13-16
Bibelbabbel: Jesus og Nikodemus Johannes 3,1-21
Bibelbabbel: Den barmhjertige samaritan Lukas 10,25-37
Bibelbabbel: Martha og Maria Lukas 10,38-42
Bibelbabbel: Ikke herske, men tjene Matteus 20,20-28
Bibelbabbel: Gud og keiseren Matteus 22,17-22
Bibelbabbel: Brødunderet - Jesus metter 5000 Markus 6,30-43
Bibelbabbel: Arvesynd Romerbrevet 5,12-19
Bibelbabbel: Kvinner i Paulusbrevene Rom. 16,1-7, 1. Kor. 11,4-5 og 14,33-35
Bibelbabbel: Nattverdfellesskap 1. Korinterbrev 11,23-26

Første hefte får nummerering 1, så det skal være mulig å gi ut flere hefter etter samme mal
med nummereringer 2 og oppover. Det er jo et hav av tema og tekster som det kan samtales
om.
Det er fint om Landsstyret informerer lokalforbundene om at heftet er rett rundt hjørnet, og at
lokalstyrene kan planlegge vårsemesteret ut i fra at de har denne ressursen tilgjengelig. De
kan for eksempel legge inn x antall Bibel&børst/Bibel&bål/Bibel&babbel e.l., og vente med å
planlegge bibeltekst eller tema til de ser heftet.
Medlemmer
Det er fortsatt bare Ingvild Yrke som er medlem i Teologismia. Hun har vært i kontakt med
Kjersti Jåvold Landmark og Johannes Kvangarsnes. De er positive til prosjektet, men travle,
så hittil har Ingvild gjort alt alene og brukt de ansatte av og til som sparrepartner.

Teologismia ønsker seg to medlemmer til. De bør helst være teologistudenter. Arbeidet
fremover vil være å fortsette å lage materiell som bidrar til teologisk kunnskapsheving i
Forbundets medlemsmasse.
Økonomi
Forbundet har fått 75.000 kroner fra K-Stud for å lage materiell. Vi kommer til å bruke i
underkant av 20.000 kr i 2019. I 2020 har vi dermed hele 55.000 kr. til rådighet, men vi er i
dialog med K-Stud om vi kan gjøre det slik. Avtalen er i utgangspunktet at vi skal bruke
50.000 kr. i 2019 og 25.000 kr. i 2020.
Opplag
Det trykkes i første omgang 100 stk av heftet. Da er det beregnet at Lokalforbundene skal ha
5 hefter hver og at 20 hefter skal sendes til bidragsyterne = 50 hefter.
Plan fremover
Målet for 2019 er å lage et “Bibelbabbel 2” som bygger på samme mal som det første hefte.
I tillegg vil vi jobbe med å lage ressursmateriell som skolerer medlemsmassen i å leke med
gudstjeneste, liturgier, bønner. I den sammenheng bør det undersøkes hva slags format som
egner seg best.
Per nå leter jeg etter et format som gjør at kunnskapen om dette er fysisk tilgjengelig og
synlig i lokalene til lokalforbundene, så man praktisk talt kan lære litt mens man står i dokø.
Formatet må også være bærbart, så de lokalforbundene som ikke har et fysisk hus, kan ta med
seg dette der de har møte.
Send gjerne inn innspill til teologismia hvis dere har innspill på hva som er viktig for dere,
hva som fungerer bra/dårlig, hva dere vil lære mer om og hvordan dette kan gjøres.
ingvild@forbundet.no

Diskusjon i landsstyret
-

På hvilken måte skal distribusjon av heftet brukes aktivt i organisasjonsbyggingen? Er
heftet kun tilgjengelig for gruppes som er organisert i Forbundet (altså lokalforbund
og deres bibelgrupper, eventuelt grupper på vgs og fhs hvis det etableres)? Altså som
et slags lokkemiddel for å knytte bibelgruppeaktivitet til Forbundet? Eller skal heftet
kunne kunne kjøpes av hvem som helst og fungere som en bra reklame for Forbundet
fordi folk da forbinder Forbundet med at det er en organisasjon som lager ressurser
som man kan bruke? Eller en mellomting?

-

Hvordan brukes heftene i arbeidet med å starte grupper på vgs og fhs?

-

Er heftene gratis for lokalforbund, eller skal landsstyret organisere en oppfordring om
at alle lokalforbund bruker litt penger på dette? (på samme måte som lokalforbundene
samhandelet om innkjøp av nytt profileringsmateriell)

-

Hvis heftene selges i nettbutikk og til lokalforbund. Hva skal prisen være? Og er det
en internpris og en eksternpris?

-

Hvordan skal heftet lanseres? Bare innover i organisasjonen eller ut til verden også?
Heftet bør eies av Forbundet, så leder av NKS bør lansere heftet sammen med
Teologismia.

Diskusjon:
Marianne: Er det avhengig av at folk er på samme sted? Hvordan skal kommunikasjonen
mellom medlemmer i Teologismia foregå?
Ingvild: Må ikke sitte i samme by, men er avhengig av at man er selvstendige og kan drive
arbeidet framover. Kan ha møter over nett. Det er bra at man har folk fra forskjellige
lokalforbund, slik at det kan tilpasses virkeligheten i lokalforbundene, særlig det som går på
liturgi.
Alex: Fint å kunne selge dem til både forbundere og ikke-forbundere. Det er fortsatt tydelig at
det tydelig at det er Forbundet-produkt med logo. Det kan være en differensiering i pris til
medlemmer og ikkemedlemmer:
Marianne: Enig. Lokalforbundene har mer enn nok penger til dette.
Ingvild: Det kan også være mulig å holde det for bare Forbundet. Det er viktig at det tenkes
strategisk om hvordan man vil bruke denne ressursen. Eller er det bedre om det selges utenfor
Forbundet? Gir det gratis til grupper som vil starte som Forbundet grupper, f.eks. vgs og fhs.
Alex: Det er lurt å tilby våre lokaler til bibelgrupper som vil bruke heftet.
Andreas: Enklere å ha lik pris på heftene til ikke-medlem og medlem.
Ingvild: Prisen 100 kr for lokalforbund
Ingvild: Internt: Facebook, Forbundet, lokalforbund. Lurt at leder i Forbundet og leder i
teologismia lanserer sammen slik at det viser hvem som egentlig har lagd det og eier det. Er
ferdig før 1. desember. Mulig med et lanseringsarrangement.
Alex: Gøy hvis det gjøres sammen. Jeg skal til trondheim 3.-5. des, så da er det mulig å
lansere det sammen.
Andreas: Skal det være et avsnitt om hva Forbundet er?
Ingvild: Ja, det er et utdrag fra prinsipprogrammet. Også står det hva Teologismia er. Veldig
tydelig at det er Forbundet.
Andreas: Vanskelig å bruke et sånt hefte å bruke heftet uten å bli interessert i hvordan
organisasjonen er. Derfor burde det reklameres bredt.
Marianne: Reklamere i menigheter og kirker.
Alex: Sende pressemelding om dette at den lanseres.

Ingvild: Vi kan lansere ut i menigheter og bidra på trosopplæringskonferansen i starten av
november. Er Forbundet en produsent av ting? Er Forbundet fellesskapet som bruker dette?
Viktig å holde på at Forbundet er fellesskapet. Vi må bygge ut fellesskapet og vår egen
organisasjon.
Alex: Vi trenger ikke reklamere for at vi skal selge bibelbabbel. Pressemelding: Formulere at
vi bygger oss selv. Men kanskje ikke så lurt likevel.
Andreas: Ved å spre dette ut, vil vi unngå at folk sier: «Jeg har ikke hørt om Forbundet før».
Man vil bli interessert i et sånt fellesskap.
Ingvild: Vi vil spre dette om Forbundet ut. Vi bruker det som organisasjonsbygging til vgs og
fhs. Jeg og Alex tar en prat om lansering.
Ingvild: Vi kan vente med å få det inn så fort som mulig, men kan vente til etter lanseringa av
heftet. Ingvild og Alex spør Marte om hun vil være med i Teologi. Lansere reklame for å bli
med i Teologismia.
Vedtak:
Landsstyret er orientert om progresjonen i Teologismias arbeid.
Heftet lanseres i desember av leder av NKS og leder av Teologismia, og sendes til alle
lokalforbund.
Heftet selges i nettbutikken til 200 kr. Lokalforbund kjøper heftene til 100 kr pr stk. Alle
lokalforbund kjøper 5 hefter hver. Landsstyret organiserer en oppfordring til at
lokalforbundene kjøper hefter.
Grupper på vgs og fhs og nye lokalforbund får ett hefte gratis når de starter opp og heftet
brukes i profileringen av å starte grupper på vgs og fhs. For at en slik gruppe skal få heftet
må medlemmene i gruppa være medlemmer av Forbundet.
Heftet er tilgjengelig for eksternt salg og det kan reklameres for det på Forbundets nettside og
sosiale medier.
Heftets innhold er tilgjengelig som pdf på forbundet.no/ressursbanken, men vi reklamerer for
heftet i trykket utgave.
Landsstyret skal finne to teologistudenter, teologer eller andre engasjerte som kan sitte i
Teologismia sammen med Ingvild. Alex og Ingvild har hovedansvaret for dette.
Enstemmig vedtatt.

4. Personalsaker
4.1 Arbeidsinstruks generalsekretær
Alex innledet til saken:
Arbeidsinstruksen er den overordnete beskrivelsen av hvilke oppgaver og ansvar den ansatte
har. Det er landsstyret som vedtar de ansatte arbeidsinstrukser. Dette er den viktigste
arbeidsgiverfunksjonen landsstyret har (utover ansettelser og evt avskjedigelser) ettersom det
praktiske arbeidsgiveransvaret er delegert til hhv leder og generalsekretær. Det er god
personalpolitikk å la de ansatte komme med innspill, arbeidsinstruksen skal altså vedtas
ensidig av arbeidsgiver.

Instruksen ble sist justert av landsstyret 19.08.2018, da blant annet ansvar for å overholde
GDPR-regler ble lagt til.
Generalsekretær, Aurora, har gjennomgått denne med tidligere generalsekretær Torkil
Hvidsten.
Vedlegg til denne saken:
Forslag til stillingsinstruks for generalsekretær.
Vedtak:
Landsstyret vedtok endelig arbeidsinstruks for generalsekretær slik den er forelagt (se
vedlegg).
Enstemmig vedtatt.
4.2 Arbeidsinstruks organisasjonsrådgiver
Aurora innledet til saken:
Arbeidsinstruksen er den overordnete beskrivelsen av hvilke oppgaver og ansvar den ansatte
har. Det er landsstyret som vedtar de ansatte arbeidsinstrukser. Dette er den viktigste
arbeidsgiverfunksjonen landsstyret har (utover ansettelser og evt. avskjedigelser) ettersom det
praktiske arbeidsgiveransvaret er delegert til hhv leder og generalsekretær. Det er god
personalpolitikk å la de ansatte komme med innspill, arbeidsinstruksen skal altså vedtas
ensidig av arbeidsgiver.
Stillingsinstruksen for organisasjonsrådgiver som ligger vedlagt har hatt utgangspunkt i
stillingsinstruksen for organisasjonsutvikler. Den var gjennom en omfattende behandling i
landsstyret da Per Høyland ble ansatt som organisasjonsutvikler. Forslaget til stillingsinstruks
for organisasjonsrådgiver er som sagt bygget på denne, men det er fortatt noen forslag til
endringer. Dette er gjort av avtroppende og påtroppende generalsekretær, Torkil Hvidsten og
Aurora Marie Nome, i forkant av kontraktsmøtet med Solveig Skaugvoll Foss da hun takket ja
til jobben som organisasjonsrådgiver. Disse endringene innebærer en høyere prioritering av
oppfølgning av medlemmer og lokalforbund og lavere prioritering av promotering og media.
Det er altså flere oppgaver knyttet til oppfølging av medlemmer og lokalforbund og færre
oppgaver knyttet til promotering og media. Det at organisasjonsrådgiver er Utvalg for
Palestinas faste sekretær i forbindelse med utveksling er lagt til i stillingsinstruksen.
I forkant av og under kontraktsmøtet med Solveig den 26.09.2019 fikk Solveig selv mulighet
til å komme med innspill til stillingsinstruksen.
Vedlegg til denne saken:
Forslag til stillingsinstruks for organisasjonsrådgiver
Vedtak:
Landsstyret vedtok endelig arbeidsinstruks for organisasjonsrådgiver slik den er forelagt (se
vedlegg).
Enstemmig vedtatt.

Oslo, 20.11.2019
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 18.01.2020

