LANDSSTYRET
22. AUGUST 2020
REFERAT

Tid og sted:
Møtet ble holdt i Universitetsgata 20 22. august. Møtet ble satt kl. 12.00 og hevet kl. 15.30
Til stede:
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder) (via nett), Ingrid von Harling Lien
(Kristiansand) (via nett, kun til og med behandlingen av sak 3.5), Kristian Sløgedal (Oslo) og
Synne Anbjørg Dagestad (Trondheim)
Meldt forfall:
Aurora Marie Nome (generalsekretær), Silvia Consonni (vara, Tromsø) på vegne av alle
varaer i Tromsøforbundet
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. august
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
Saksliste:
0. Konstitueringer
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent

Eilif
Eilif
Eilif

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 13.-14. juni
1.2 Orientering fra lokalforbund
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS
1.4 Oppstart VGS/FHS
1.5 Oppfølging årstema

Aurora
Lokale representanter
Aurora
Eilif
Henriette/Synne

2. Økonomi
2.1 Regnskap tom. juli 2020

Aurora

3. Organisasjonssaker
3.1 Status semesterstart og vervekampanje
3.2 Oppfølging av Forbundshelga
3.3 Planlegging av ledersamling Forbundshelga
3.4 Valg av styremedlemmer i NSKF
3.5 Arbeidsprogram 2021-2023

Solveig
Henriette
Aurora
Aurora
Eilif

Dagsorden:
13:00 Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent
13:15 Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 13.-14. juni

14:15
14:30

15:00
15:30

16:30

1.2 Orientering fra lokalforbund
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS
1.4 Oppstart VGS/FHS
1.5 Oppfølging årstema
Økonomisaker
2.1 Regnskap tom. juli 2020
Organisasjonssaker
3.1 Oppdatering semesterstart og vervekampanje
3.2 Oppfølging Forbundshelga
Pause
Organisasjonssaker
3.3 Planlegging av ledersamling Forbundshelga
3.4 Valg av styremedlemmer til NSKF
3.5 Arbeidsprogram 2021-2023
Slutt

Endringsforslag fra Eilif:
Legge til sak 3.6 Observatør til UKM. Til behandling etter 3.5 på dagsordenen.
Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Endringsforslag fra Eilif:
Kristian Sløgedal ble valgt til ordstyrer.
Eilif Tanberg ble valgt til referent.
Enstemmig vedtatt med endringsforslag.

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 23. mai
Vedtak:
Referatet fra landsstyremøtet 13.-14. juni ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Bergensforbundet:
Kristiansandsforbundet:
Leder i Kristiansandsforbundet, Ingrid von Harling Lien, ga LS følgende orientering muntlig:

Vi har hatt stand, selv om det ikke er lov. Vi fikk hjelp av Aurora. Lite engasjement første
dagen, men på stand-dag nummer to viste mange interesse. Vi hang opp plakater på Ansgar
og en journalistikkskole. Pizzakveld på Peppes, med mange folk. Det var mange som var
interesserte, men som ikke kunne komme. Ett nytt medlem er vervet.
Osloforbundet:
Leder i Osloforbundet, Kristian Sløgedal, ga LS følgende orientering muntlig:
Vi har hatt en stand på TF, og delt ut semesterprogrammer. Vi hadde semesterstartsmesse
fredag 21.08, med fem-seks nye fjes. Ellers har vi hengt opp plakater på Blindern, og skal
henge opp på flere fakulteter.
Stavangerforbundet:
Tromsøforbundet:
Trondheimsforbundet:
På vegne av Trondheimsforbundet, ga deres LS-representant og tidligere leder Synne Anbjørg
Dagestad følgende orientering muntlig:
Synne har ikke hatt så mye kontakt med Trondheimsforbundet i det siste på grunn av oppstart
på studie. De har laget et flott høstprogram som er oversiktlig. To nye medlemmer innlemmet
i styret, og de velges inn på allmøte nå før Forbundshelga. Vi satser på at det blir bra.
1.3 Invitasjoner siden sist LS
Black Lives Matter-demonstrasjon
Oslo, 5. juni – Ansatte og Osloforbundere deltok på dett
Solidaritet med Libanon
Oslo, 11. august – Vi var tilsluttet dette
Cry for Hope (Kairos Global)
Forbundet mottok før sommeren en forespørsel om å signere et dokument fra Kairos Global
som oppfordrer kristne til å ta ansvar for å kjempe mot okkupasjonen av Palestina. Aurora
signerte på vegne av Forbundet.
Globaliseringskonferansen 4.-6. september
Forbundet arrangerer sammen med Palestinakomiteen Norge og Fellesutvalget fra Palestina,
nettsamtalen «15 år med BDS - hvordan støtter vi palestinernes kamp?» under
Globaliseringskonferansen 2020. Dette er et arrangement i utgangspunktet i regi av Utvalg for
Palestina, der Aurora representerer Forbundet.
Kirkeuka for fred 20.-27. september

Forbundet deltar vanligvis på «Kirkeuka for fred» med egne møter med besøk fra PYEM,
men i år kommer ikke dette til å skje. Kirkeuka kommer fortsatt til å kjøre som planlagt med
noen coronatilpasninger, så det er fortsatt mulig å delta på ulike arrangementer rundt i Norge.
LNU Trygg!
LNU kurser sine medlemmer i Trygg!. Kursdeltakerne blir Trygg!-ambassadører som er
sentrale ressurspersoner for medlemmene organisasjonen i arbeidet for å skape en trygg
organisasjon og god organisasjonskultur. Før sommeren bestemte LS over e-post at Sara Krog
(Osloforbundet) og Synne Anbjørg Dagestad (Trondheimsforbundet) blir Forbundets Trygg!ambassadører som skal på kurs i uke 38.
1.4 Oppstart VGS/FHS
Eilif innledet til saken, og redegjorde for hva som var skrevet i sakspapiret.
Det var ingen kommentarer eller spørsmål
Landsstyret anser seg som orientert
1.6 Oppfølging årstema
Henriette innledet til saken, og redegjorde for hva som var skrevet i sakspapiret.
Diskusjon:
- Eilif: Har det vært noe å gjøre?
- Henriette: Ikke så mye. Det har vært ferie, så ikke så mye å gjøre/tenke på egentlig.
Mye er gjort allerede, og mange foreslåtte aktiviteter kommer til å tas i bruk på
forbundshelga
- Synne: Lokalforbund som f.eks. Trondheim har tatt i bruk mange av de foreslåtte
møtene som foreslått i dokumentet arbeidsgruppa har laget
- Synne: Har forsøkt å komme i kontakt med teologenes klimaaksjon, men det er
vanskelig. Kan kanskje kontakte Sunniva Gylver, prest i Fagerborg menighet.
- Eilif: Foreslår at arbeidsgruppa tar kontakt med AKT-redaktøren for å lage en sak om
teologi og klima.
Landsstyret anser seg som orientert

2. Økonomi
2.1 Regnskap tom. juli 2020
Eilif gjennomgikk regnskapet til og med juli 2020 og landsstyret diskuterte regnskapet.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Status semesterstart og vervekampanje
Eilif innledet til saken på vegne av Solveig
I skrivende stund (13. aug) sliter vi, i likhet med alle andre organisasjoner, med å få
standplass på studiestedene som er opptatt av smittevern. Vi ser ikke ut til å få lov til å ha
stand på de store studiestedene i Bergen, Kristiansand eller Tromsø med det første, og har
derfor tydd til andre måter å profilere oss på, som å henge opp plakater og promotere møter. I
Bergen deltok vi også med både sceneinnslag og forhåndsinnsendt video på en digital
foreningsdag organisert av Studentersamfunnet.
Osloforbundet har hatt stand ved Teologisk fakultet. De har vært gode til å planlegge i forkant
og ha avtale om stand på plass før sommeren. Det er lettere å gjennomføre aktiviteter med
smittevernhensyn om man er ute i god tid. Været var fint og standen fant sted på utsiden av
fakultetet. Før landsstyremøtet skal også Trondheimsforbundet ha stand utenfor Åpen
domkirke, og Stavangerforbundet håper på tillatelse til å ha stand på VID og UiS.
Vervepremiene som landsstyret vedtok forrige møte er lansert, og facebook-event for
vervekampanjen er i sving. Vi har ikke hatt et slikt event før. Eventet ligger i gruppa Aktiv i
Forbundet, og håpet vårt med å opprette den er at det skal være lavere terskel å poste om
verveaktiviteten sin i et event hvor bare de andre som aktivt verver er deltagende og får
varsler, enn i hele gruppa hvor over hundre nåværende og tidligere medlemmer vil se det. Vi
oppfordrer alle til å poste bilder fra stand o.l. inne på eventet!
Diskusjon:
- Kristian: Få lokalforbundene til å dele følgende på Facebook-siden sin:
Vervekampanjearrangementet og premielista. Mitt vervetips: ha med datamaskin, og
ha innmeldingssida klar
- Synne: Ta-med-en-venn-konseptet kan være populært, det prøver jeg i hvert fall.
Lokalforbundene har Instagram, bør deles mer der. Plakater er veldig fint for å vekke
interesse, heller enn stand.
- Henriette: Ta-med-en-bekjent-konseptet virker veldig effektivt. Sende meldinger,
bruke nettverket. Har selv engasjert tre venner slik.
- Kristian: Bruke nettverket sitt er noe av det smarteste man gjør. Si ifra til folk du går
med i en menighet, skole, bekjente, plutselig møter du noen som tenker «dette er noe
for meg!»
- Henriette: Har hatt med en bekjent fra studiet allerede, som har sagt sin mening.
- Eilif: Facebook-annonser er verdifulle, og alle lokalforbund bør bruke mer penger på
disse. Mange folk kommer enten gjennom en bekjent eller Facebook.
- Kristian: Bruke Facebook-arrangementet aktivt, poste noe der for å holde det relevant.

3.2 Oppfølging Forbundshelga
Henriette innledet til saken:
Landsstyret har valgt en komite, bestående av Kristian Sløgedal, Synne Dagestad og Henriette
Smeby, som skal planlegge Forbundshelga 2020. Forbundshelga skal arrangeres 11-13.
september på Utøya.

Komiteen er godt i gang med planleggingen, og har foreløpig gjort følgende:
-

Utarbeidet informasjonsskriv og påmeldingsløsning

-

Laget Facebook-arrangement

-

Planlagt verksteder, gudstjeneste og sosiale aktiviteter

-

Kontakt med Utøya

Hva som gjenstår:
-

Mobilisering

-

Koronatiltak?

-

Nærmere planlegging med Utøya

Diskusjon:
-

Henriette: Usikker på hva som har skjedd med transport
Synne: Har fått et pristilbud fra Jenssen turbusser. Ni dagers avbestillingsfrist. 6572,for en buss med femti plasser.
Kristian: Det er rødt (smittevernsmessig) i Oslo, hvis det skulle skje en oppsving i
smitte så må vi kanskje ha et alternativt opplegg. Komiteen bør snakke om dette.
Synne: Når er avbestillingsfristen? Vi må planlegge Forbundshelga skal skje, men
også være forberedt på at det skal bli avlyst.
Henriette: Vet ikke når avbestillingsfirsten på Utøya er
Kristian: Må finne ut av dette så fort som mulig
Kristian: Kutta ned fra to til ett foredrag. Det er en god del ting rundt det ene møtet
som ikke er i boks.
Synne: Hvem var det som skulle komme for å holde gudstjenesten?
Kristian: Halvor Moxnes. Han kommer og er booket.
Synne: Hvis vi ikke finner foredragsholder, kan kanskje Moxnes ha dette?
Henriette: Moxnes kan kanskje ha dette
Eilif: Blir det ikke foredrag, er ikke dette krise. Kan fort bli passivt – har vi mulighet
til å lage noe mer aktivitetspreget?

3.3 Lokalledersamling under Forbundshelga
Eilif innledet til saken på vegne av Aurora:
I Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 heter det:
1.1.8 [Landsstyret skal] Arrangere samling for lokalstyreledere under Forbundshelga.

Dette er en årlig samtalebasert samling på 1-2 timer, der lokalforbundslederne kan dele tips og
erfaringer og ta opp utfordringer de måtte ha. De vil bli bedt om å komme med innspill til ting
de vil ta opp i forkant. Vi tar gjerne imot innspill fra LS (og da særlig lokalforbundsledere i
LS) på om det er temaer som burde vies særlig oppmerksomhet.

Generalsekretær er delegert ansvaret for å holde samlingen.
Diskusjon:
-

-

-

-

Kristian: Motivasjon er viktig, å finne tilbake til gløden i Forbundsarbeid. Hvorfor
gjør vi dette? Ting kan virke tungt underveis i semesteret.
Synne: Det er utfordringer i organisasjonen, og det er utfordringer i lokalforbundene.
Hvis f. eks. et lokalforbund har utfordringer med penger: løfte utfordringene til møtet,
slik at de kan løses i plenum. Så det blir en workshop for løsninger og forslag til hva
som funker i lokalforbund. Forslag til temaer: Medlemsvekst, man har tid, men orker
ikke forbundsarbeid, man har mange plasser i lokalstyrer – hvordan fylles de uten at
det føles som tvang? Det skal være litt prestisje i å sitte som leder, ikke noe som blir
presset på en.
Eilif: Hva er det som gjør det vanskelig, og hva er det som gjør det lett å drive
lokalforbundsarbeid? Det bør være en ærlig stemning som åpner for at alle kan gi sine
hundre prosent ærlige meninger om sitt eget lokalforbund.
Synne: Mulig at ett styremedlem er med i tillegg til lederen? Høre med Aurora om
dette.
Henriette: Vi må passe på at alle får anledning til å være med på samlinga, slik at alle
lokalforbundene blir representert. Gjerne forberede dette.
Kristian: En konkret ting som var utfordrende, en konkret ting som var en gladsak.
Høre om det er ting som går igjen.
Synne: Viktig at deltakerne forbereder seg godt på forhånd, og at man har planlagt hva
man vil si.
Kristian: Hvordan opplevde eventuelle andre styremedlemmer de forskjellige temaene
som tas opp? Kan bruke caser også. Vil gjerne også bli kjent med de andre
lokalforbundsledere, f. eks. gjennom å si en teit ting/interessant fakta om seg selv.
Synne: Kan tidligere styremedlemmer ha eksempler som vi kan lære noe av?
Kristian: Viktig å bli bedre kjent på tvers av lokalforbundene. Så blir det lavere terskel
for å ta kontakt med andre.

3.4 Valg av styremedlemmer NSKF
Eilif innledet til saken på vegne av Aurora:
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» som skal bestå av inntil 8
medlemmer. Det er landsstyret i NKS som velger medlemmer til dette styret. Valgperioden er
på seks år. Medlemmene er valgt inn på ulike tidspunkt, sånn at det byttes ut/gjenvelges to
medlemmer hvert andre år.
Det daglige arbeidet i NSKF utføres av styrets AU, som består av:
- styreleder i NSKF (Olav Nomeland)
- ansatt eiendomsforvalter (Ranveig Aamodt/Helena Lilja Markan)
- én representant for NKS (generalsekretær)
Huskomiteens rolle er i svært liten grad å engasjere seg i byggmessige utfordringer og drift.
Styret møtes én til to ganger i året og legger føringer for de store linjene rundt økonomi og
prioriteringer. Huskomiteen velger selv styreleder. Dette gjøres årlig.
Ved utgangen av 2020 utløper Hanne Cecilie Widnes’ periode som styremedlem ut (med vara
Hannah Barth Hake). Det vites ikke om disse ønsker gjenvalg.
Landsstyret må dermed velge ett styremedlem og ett varamedlem.
Det anbefales at dette gjøres på møtet i november. På dette møtet kan LS delegere til en
komité å innstille på styremedlemmer, og diskutere hvilke kriterier en skal se etter i
kandidatene.

Diskusjon:
-

-

Kristian: Vil vi ha forbundsfolk?
Synne: Får de lønn for dette? Jobber de mye? Kommer Olav til å fortsette med dette
på ubestemt tid?
Eilif: Nei styremedlemmene får ikke honorar, og arbeidet er i praksis veldig lite
omfattende.
Henriette: Det er sånn det har fungert, men det må ikke fungere slik videre. Vi har hatt
en passiv rolle i huskomiteen tidligere, men vi kan jobbe for å få større innflytelse i
Huskomiteens arbeid. Dette er en god anledning til å jobbe for nettopp det.
Eilif: Jeg foreslår at vi lar en marsboer hjelpe komiteen med arbeidet deres. De er
spesielt gode på batikk-området, og kan følgelig være hjelpsomme.
Kristian: Er det mulig at folk kan komme med tips til hvem som kan være aktuelle for
komiteen?
Eilif: Ja
Henriette: Må personen være forbundsmedlem?
Eilif: Vet ikke.

Diskusjonen er referert da Aurora ikke var til stede under behandlingen

Vedtak:
Landsstyret setter ned en komité bestående av Aurora Marie Nome og Eilif Tanberg som skal
innstille på nye styremedlemmer i NSKF til LS-møtet i november. Komiteen tar med seg
innspillene fra dette LS-møtet i arbeidet.
Enstemmig vedtatt.

3.5 Arbeidsprogram 2021-2023
Eilif innledet til saken:
I vedtektene §11.7 står det følgende:
“Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid”

Landsmøtet gir sin instruks til landsstyret, lokalstyrene og utvalgene om hva de skal jobbe
med for å drive organisasjonsutviklingen fremover. Denne instruksen fra landsmøtet blir
vedtatt i form av et arbeidsprogram. På landsmøtet i mars 2021 skal vi vedta arbeidsprogram
for 2021-2023. Det er vi, landsstyret, som forbereder et forslag til arbeidsprogram.

På dette møtet legges det ikke opp noen stor diskusjon om arbeidsprogrammet, da vi hadde en
innledende diskusjon på LS-møtet i juni. Hensikten med saken på dette møtet, er å delegere
ansvaret for å utarbeide et forslag som kan legges fram på LS-møtet i november og som
vedtas endelig på nyåret. Det synes hensiktsmessig at Eilif gjør dette og er derfor innstilt som
ansvarlig, men det er også åpent for andre LS-representanter å melde seg i tillegg til Eilif, slik
at de ansvarlige blir en komité.
Vedtak:
Landsstyret vedtar at Eilif Tanberg får ansvaret for å utarbeide et forslag til arbeidsprogram
2021-2023. Han tar med seg innspillene fra dette LS-møtet i august og legger fram forslag til
arbeidsprogram på LS-møtet i november. Nytt forslag legges fram på LS-møtet i januar.
Enstemmig vedtatt.
3.6 Observatør til UKM
Eilif innledet til saken:
Synne kan ikke delta på UKM som observatør, og LS må vedta at plassen åpnes og evt. om
noen andre skal overta den.
Denne saken ble innledet til uten sakspapirer eller forslag til vedtak
Forslag til vedtak fra Eilif:
Synne gir fra seg observatørplassen på Ungdommens Kirkemøte, da hun ikke har anledning til
å møte der. Landsstyret åpner for at andre medlemmer av Landsstyret kan melde seg som

observatør på et senere tidspunkt, hvis de skulle ønske det. Fristen for å gjøre dette er 31.08.
Hvis flere LS-representanter skulle ønske plassen som observatør, vil saken bli tatt opp i et
ekstraordinært LS-møte.
Enstemmig vedtatt.
Ingrid var ikke til stede under avstemmingen

Oslo, 26.08.2020
Eilif Tanberg

Godkjent i landsstyret 15. november 2020

