LANDSSTYRET
13.-14. JUNI 2020
REFERAT

Tid og sted:
Møtet ble holdt i Universitetsgata 20/Universitetsparken 13. og 14. juni. Møtet ble satt kl.
10.25 13. juni og hevet kl. 14:30 14. juni.
Til stede:
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Ingrid von Harling Lien (Kristiansand)
(via nett), Kristian Sløgedal (Oslo) og Synne Anbjørg Dagestad (Trondheim), Solveig
Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie Nome (generalsekretær).
Patrick Justad (AKT-redaktør) var til stede på behandlingen av sakene 1.3 og 1.4.
Meldt forfall:
Konrad Owe Roykiewicz (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 5. juni
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 23. mai
1.2 Orientering fra lokalforbund
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS
1.4 Møte med AKT-redaktør

Aurora
Lokale representanter
Aurora
Eilif

2. Økonomi
2.1 Regnskap tom. mai 2020

Aurora

3. Organisasjonssaker
3.1 Planlegge vervekampanje
3.2 Planlegge semesterstart i lokalforbundene
3.3 Oppfølging av Forbundshelga
3.5 Oppstart VGS/FHS
3.6 Oppfølging årstema
3.7 Skolering WSCF
3.8 Arbeid omstrukturering WSCF
3.9 Innledende diskusjon arbeidsprogram 2021-2023

Solveig
Solveig
Henriette
Eilif
Henriette/Synne
Aurora/Eilif
Aurora
Eilif

Dagsorden:
Lørdag
09:00
Frokost
09:45
Morgenbønn
10:00 Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av ordstyrer og referent

10:15 Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 23. mai
1.2 Orientering fra lokalforbund
1.3 Invitasjoner og annet siden sist LS
10:40 1.4 Møte med AKT-redaktør
11:00 Dialoggrupper
12:00 Lunsj
13:00 Dialoggrupper
14:00 Organisasjonssaker
3.1 Planlegge vervekampanje
3.2 Planlegge semesterstart i lokalforbundene
3.3 Oppfølging Forbundshelga
17:00 Middag og sosialt opplegg
Søndag
09:00 Frokost
09:45 Morgenbønn
10:00 Økonomisaker
2.1 Regnskap tom. april 2020
10:30 Organisasjonssaker
3.7 Skolering WSCF
3.8 Arbeid omstrukturering WSCF
3.9 Innledende diskusjon arbeidsprogram 2021-2023
12:00 Lunsj
13:00 Organisasjonssaker forts.
3.5 Oppstart VGS/FHS
3.6 Oppfølging årstema
15:00 Slutt

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 23. mai
Vedtak:
Referatet fra landsstyremøtet 23. mai ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt.

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Bergensforbundet:
Leder i Bergensforbundet, Elisabeth Arnevik Barkved, hadde sendt inn følgende orientering:
Samme siden sist, har skjedd lite på grunn av korona og eksamentid, me ska planlegge neste
semester nå når folk begynne å bli ferdig med eksamen.
Kristiansandsforbundet:
Leder i Kristiansandsforbundet, Ingrid von Harling Lien, orienterte fra
Kristiansandsforbundet:
Det har ikke skjedd noe nytt siden sist. Jeg er fortsatt eneste medlem i Kristiansand, så vi må
se an hva som skjer neste halvår.
Osloforbundet:
Leder i Osloforbundet, Kristian Sløgedal, hadde sendt inn følgende orientering:
Vi har nå spikret programmet for neste år og fordelt ansvarsområdet for å sjekke ut hva som
skal skje de ulike kveldene.
Vi skal også finne litt ulike ting å dele nå under pridemonth på Facebook siden vår.
Ellers er det lite nytt siden forrige møte.
Stavangerforbundet:
Leder i Stavangerforbundet, Marianne Meling Kvamsøe, hadde sendt inn følgende
orientering:
Vi i Stavangerforbundet har ikke funnet tid til å holde arrangementer mens vi har vært
opptatte med eksamen og oppgaveskriving. Men vi planlegger å kanskje ha noen
arrangementer i løpet av sommeren. Vi bor på et studiested der mange av de som studerer her
også bor her fast, så det skal ikke være for vanskelig å få folk med. Vi kommer nok til å
basere denne aktiviteten mest på Bibel&Børst, og kanskje vårt eget konsept om Bad Christian
Movies. Vi har begynt å tenke på hva som er strategien for rekruttering til neste semester i
forhold til det å stå på stand. Vi tenker kanskje å kjøre samme stil som forrige høst der vi stod
sammen med studentpresten. Vi skal ta kontakt med henne og se hva hun planlegger.
Juni er Pride Month. Vi har ikke planlagt noen spesifikke arrangement om det enda, men vi
startet måneden med å markere på Facebook via et innlegg laget av Bjarne Rognsvåg, en
bekjent av styremedlem Beate Steinsvik Jansen. Det var er bilde av en reformulert tekst til
"Jesus elsker alle barna" der hver setning hadde hver sin farge fra regnbuen.
Teksten på denne var :
"Jesus elsker alle barna
alle barna på vår jord.
Homo, hetero, cis og trans
er det samme har han sagt
Jesus elsker alle barna
på vår jord".
Denne ble delt på Stavangerforbundets egne facebooksider, samt privat på "Aktiv i
Forbundet".
God sommer, LS! Dere er gode :)

Tromsøforbundet:
Solveig Skaugvoll Foss, organisasjonsrådgiver, orienterte fra Tromsøforbundet:
Jeg hadde møte med Tromsøforbundet for to dager siden. De er to helt nye medlemmer. Har
til en viss grad planlagt ting: Kirkevandring og arrangementer som er lette som ikke krever all
verdens f.eks. filmkvelder. Styremedlemmene syns det er demotiverende å arrangere ting som
bare de to kommer på. De er bekymra for at de ikke klarer å rekruttere nye folk. Konrad
melder Tromsøforbundet på StudExpo (foreningsdag i Tromsø). Konrad er tydelig på at han
ikke gidder å prøve for alltid, men skal prøve litt. Helga før Forbundshelga, 4.-6. september er
de er medarrangører på Miljøhelga på Gåsvær.
Trondheimsforbundet:
Leder i Trondheimsforbundet, Synne Anbjørg Dagestad, hadde sendt inn følgende
orientering:
I Trondheimsforbundet har vi hatt to arrangementer siden sist. Vi hadde stille messe + fest.
Det var få som møtte men likevell et arrangement som er fint å ha i eksamenstiden. De som
kommer setter stor pris på det. Vi har også hatt sommeravslutning i S13. Vi stilte med grill
mens maten måtte man ta med selv. Det var ganske mange som møtte og det ble en fin
avslutning på semesteret.
Fått tak i tre nye styremedlemmer som kan ta over for Synne og Kristin til høsten. Det blir
derfor ekstraordinært årsmøte ved semesterstart.
Høsten er forøvrig ganske ferdig planlagt, med blant annet en sykt kul tema kveld, bibel og
bossmat, og grønne messer. Vi gleder oss masse!
1.3 Invitasjoner siden sist LS
Hiroshimadagen 2020 (ICAN, Nei til Atomvåpen)
6. august – Vi er tilsluttet dette og promoterer på SoMe

Annet
Innsamling til ELCJHL (den lutherske kirken i Jordan og Det Hellige land)
Nidaros og Borg bispedømmer forbereder nå sammen en innsamling til den lutherske kirken i
Jordan og Det hellige land. Initiativet er støttet både av Mellomkirkelig råd og av preses i Den
norske kirke Olav Fykse Tveit. ELCJHL er en viktig søsterkirke for alle lutherske kirker.
Gjennom den nås det inn i livet blant palestinerne, tar del i deres utfordringer og deler deres
tro og håp. Om LSere mener at dette er noe vi burde støtte, si ifra.
Zambia SCM
Vi har mottatt en henvendelse fra generalsekretæren i Forbundet i Zambia (Zambia SCM) om
at de ønsker å ta opp kontakten og samarbeidet med oss. På 90-tallet hadde Forbundet et
utvekslingsprogram med SCM Zambia. Foreløpig har vi nok med utvekslingsprogrammet
med PYEM, men de kan for eksempel inviteres til Larsbu eller kobles til AKT. Om noen er
interesserte i å ha kontakt med Zambia SCM, er de velkomne til å følge opp det. Det er fint at

forbundere blir bevisste på at vi er en del av en internasjonal bevegelse som består av mange
søsterorganisasjoner som det er mulig å ha kontakt med.
Aurora la til dette:
Fellesutvalget for Palestina – Opprop om annektering
Fellesutvalget og Palestinakomiteen i Norge har utarbeidet et opprop der de krever at norske
myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og
ansvarliggjøre Israel for deres folkerettsbrudd. Forbundet er tilsluttet dette.
Landsstyret tok dette til orientering.

1.4 Orientering fra Utvalg for Palestina
Eilif innledet til saken:
Patrick Justad er valgt som redaktør for AKT.
Han introduserte seg selv og det ble åpnet for at LS kunne diskutere AKT-framtida med ham.
Diskusjon:
-

Synne: Har ikke noe spesielt forhold til AKT.
Eilif: Hvordan får man AKT til å bli en naturlig greie?
Patrick: Kan få AKT som en fast greie på dagsorden på lokalforbundsstyremøtene. Der
kan det aktivt gås inn for å lese og skjønne at det er mulig å skrive for AKT.
Eilif: Lokalforbundene må minnes på at det finnes.
Henriette: Det kan skrives om det som skjer i lokalforbundene, f.eks. en temakveld med
Halvor Moxnes, bibel&bossmat osv.
Synne: Vi må minne folk som viser interesse på at det er mulig å skrive for AKT.
Patrick: AKT bør ligge lenger framme i bevisstheten til forbunderne.
Eilif: Hold øynene opp for folk som viser interesse for ulike ting. Få folk til å skrive om
det de faktisk er interessert i.
Henriette: Må ufarliggjøre det å skrive en sak. Gjerne fint med eksempelsak, der man ser
at man det ikke er så vanskelig.
Kristian: Ha AKT-bladet framme på arrangementer, slik at folk vet om det. Ha AKT med
på stand. Bruke bladet aktivt, men også se at det er mulig å sjekke nettsida.
Synne: Bytte ut gamle plakater og AKT-blader med nye og freshe.
Eilif: Må ha skikkelig gode plakater som tydeliggjør det vi er og står for.
Eilif: Ha med AKT-bladet på stand.
Patrick: Engasjerer meg for Asia generelt. Hong Kong. Interessant med de kristne i ulike
byer i Japan.
Patrick: På plakatene kan vi ha en QR-kode til nettsida, som gjør det enklere å besøke
kristenprogressiv.no.
Patrick: Aktuelle ting: Corona. Antirasisme: Olav Fykse Tveit skrev at det vår kristne
plikt å ta ansvar mot rasisme i en veldig kort artikkel. Vi kan skrive en lengre artikkel om
kristnes ansvar for antirasisme. Vi kan opprette kontakt med Olav Fykse Tveit. Klima:
Har kirka tatt noen grep? Resirkulering? Bærekraftige programmer?

-

-

Eilif: Nominere de grønneste kirkene.
Henriette: Vi må få mer trafikk på facebooksida.
Eilif: Hvordan kan vi øke engasjementet på facebooksida?
Patrick: Alle medlemmer i lokalforbundene må like den, kan promotere med betaling, ta
kontakt med TF og studentprestene, publisere frekvent slik at vi popper opp i feeden, få
andre til å like og dele.
Synne: Film på AKT-sida. Enklere som konsumer å se filmer. Ett tema kan tas opp som
film på facebook og artikkel på nettsida/magasinet.
Aurora: NRKs utenrikskorrespondenter skriver både artikler og tar taleopptak av sine
korrespondentbrev.
Aurora: Facebook liker filmer.
Eilif: Da popper vi opp i facebook watch.
Eilif: Vi kan ha korrespondentbrev fra ulike lokalforbund og f.eks. Forbundet i Zambia.
Synne: Dumpsterdiving.
Solveig: Teologisk refleksjon rundt det å drive med dumpsterdiving
Patrick: Hvordan kan man bruke den kristne arbeidsmoralen for klima og ikke
industrialisme og kapitalisme?
Eilif: Lage video der vi følger forbundere på dumpsterdiving.
Synne: Det er ulovlig å dumpstre fordi du tar fra butikkens eiendom. Hvis jeg hadde blitt
tatt, hadde jeg kontakta media.
Patrick: Inviterer gjerne forbundere på dumpsterdiving i Fredrikstad og Råde.
Eilif: Praktisk guide til dumpsterdiving, dumpesterdiving for dummies.
Synne: Oda i Trondheimsforbundet er best på dumpsterdiving.
Kristian: Månedens forbunder, intervju med forbundere i AKT. Folk med morsomme
historier og bra folk i Forbundet.
Eilif: Vi må bruke mangfoldet i organisasjonen.
Synne: Kåringer på Forbundshelga? Forbundets grønneste?
Eilif: Forbundets rareste påleggsvaner?
Eilif: Palestina.
Patrick: Palestina burde engasjere. Vi må få fram hvorfor vi engasjerer oss. Én hovedsak
om Palestina, og så andre småsaker om Palestina.
Eilif: Vi kan løfte fram støtten til kristne palestinere.
Kristian: Fem ting du kan gjøre om for å støtte Palestina.
Patrick: Masse israelske poteter i butikkene nå. Sodastream. Kan ha skolering i hva du
konkret kan gjøre.
Henriette: Vi må få fram teologiske argumenter for Palestina.
Eilif: Torkil vet om folk. Kanskje Halvor Moxnes?
Aurora: Halvor Moxnes var med på å starte kristne for Palestina.
Patrick: Andreas Ilhang Berg, på UiO er ekspert på skeiv teologi. Han er drag. Kanskje
han kan holde gudstjeneste i drag.
Patrick: Vi må opprette en kontakt mellom AKT og lokalforbundene. Jeg kan sende ut et
skriv til lokalforbundene om AKT.
Synne: Vi kan ha flyer/visittkort om info om AKT.
Kristian: Vi kan ha en idékrukke til AKT.
Patrick: Digitale bønnevegger, der folk poster sine bekymringer og oppfordre til å be for
en.

Landsstyret tok dette til orientering.

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

3. Organisasjonssaker
3.1 Planlegge vervekampanje
Solveig innledet til saken:
I NKS’ treårsplan for 2020-2023 står det:
Målsetninger: 300 betalende medlemmer ved utgangen av 2023. […]

Vervekampanjen, som går fra semesterstart til Forbundshelga, nærmer seg. Den perioden er
det viktig at vi alle er klare for innsats. Kreftene vi legger igjen i planlegging og
gjennomføring av vervekampanjen er den vi får aller mest igjen for resten av året.
Semesterstarten gir oss vårt største potensiale til å vokse som organisasjon, ved å drive aktiv
verving på studiesteder der friske studenter dukker opp.
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
Landsstyret skal:
[…] 1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år. […]

Dette møtet skal vi komme fram til hva som vil motivere forbundere til å bidra under
vervekampanjen. Hvis landsstyret ønsker, bruker vi møtet til å sette vervemål for hvert
lokalforbund og for hele organisasjonen til sammen.
I tillegg bestemmer vi vervepremier! Her er noen aktuelle premier landsstyret kan velge
mellom, i tillegg til å foreslå andre premier selv:
-

Forbundets genser, tskjorte, handlenett, paraply, kortstokk, kopp, jubileumsbok
Pensumgavekort, kinogavekort, Plantasjen-gavekort, music angel høyttaler, Prideflagg, Palestinaskjerf.

Forslag 1, tilleggsforslag (Kristian):
Landsstyret vedtar følgende premier:
- De som verver 1 nytt medlem får:
Forbundet-kaffekopp
- De som verver 2 nye medlemmer får velge mellom:
Gavekort på 150,- plantasjen og Forbundet-handlenett
- De som velger 5 nye medlemmer får velge mellom:
Gavekort på Coop på 400,- og en Forbundet-genser
- De som velger 7 nye medlemmer er med i trekningen av:

En naturopplevelse til en verdi av 2000,Premiene akkumuleres slik at ververen får alle premiene til og med den premien hen har
vervet.
Lokalforbundet som verver flest får:
Pizzakveld eller silent disco i Forbundets lokale
Enstemmig vedtatt.
Forslag 2, tilleggsforslag (Eilif):
Organisasjonsrådgiver skal oppfordre lokalforbundene til å sette egne vervemål.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Organisasjonsrådgiver skal oppfordre lokalforbundene til å sette egne vervemål.
Landsstyret vedtar følgende premier:
- De som verver 1 nytt medlem får:
Forbundet-kaffekopp
- De som verver 2 nye medlemmer får velge mellom:
Gavekort på 150,- plantasjen og Forbundet-handlenett
- De som velger 5 nye medlemmer får velge mellom:
Gavekort på Coop på 400,- og en Forbundet-genser
- De som velger 7 nye medlemmer er med i trekningen av:
En naturopplevelse til en verdi av 2000,Premiene akkumuleres slik at ververen får alle premiene til og med den premien hen har
vervet.
Lokalforbundet som verver flest får:
Pizzakveld eller silent disco i Forbundets lokale
Enstemmig vedtatt.
3.2 Planlegge semesterstart i lokalforbundene
Solveig innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:
[Lokalforbundene skal] ha minst to stands hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
(5.1.1)
[Lokalforbundene skal] Arrangere vervekveld med standkurs for alle medlemmene, ved studiestart én gang i
året. (5.1.2)

Planene for høstens semesterstart skal være ferdige før vi tar sommerferie. På den måten
sikrer vi at nødvendig informasjon om arrangementer er tilgjengelig og ferdig trykt opp i god
nok tid til at de som vil delta kan sette av datoen, og at stand-kabalen for hvilke personer som
skal bidra på de ulike studiestedene er lagt så reiser kan bestilles.

Innen dette landsstyremøtet skal alle lokalforbund ha sendt inn sitt semesterprogram og
hvilke(n) dag(er) de skal stå på stand. Alle lokalforbund som ønsker det, vil få besøk når de
skal stå på stand, sånn at vi blir flere som bidrar sammen.
De ansatte og ledelsen tilbyr standkurs til alle lokalforbund, som vil gi trygghet i situasjonen
og gjøre det enklere og gøyere å stå på stand. Sjekk også ut om dere trenger flere løpesedler,
rollups eller annet materiell, så er vi behjelpelige med å ordne det.
Formålet med denne saken er å snakke om hvordan landsstyret best kan bidra og bistå
lokalforbundene under semesterstarten.
Diskusjon:
-

-

Kristian: Vil være i Oslo den første uka studiestedene åpner. Er styreinstruktør, så kan slå
det å stå på stand i andre lokalforbund med å holde kurs.
Henriette: Litt vanskelig i starten semesteret fordi du må være til stede på starten på et
nytt studie. Vanskelig i ukedagene, men kan i helgene. Kan også utover høsten.
Synne: Litt det samme. Kan gjerne dra til Bergen, fordi jeg er derfra.
Ingrid: Trenger hjelp i Kristiansand: Stand og første arrangementer i høsten.
Eilif: Er i samme situasjon med nytt studie, men kommer til å stille opp så langt det er
mulig, særlig i små lokalforbund.
Aurora: Mest sannsynlig kommer semesterstartsdagene på samme dag, 10. august. Det
går an som LSer å dra på dagstur, så trenger ikke være så omfattende.
Synne: Jeg kjenner en del i Bergen, som jeg kan ta kontakt med.
Eilif: Kan vi oppfordre lokalforbundene til å ha uformelle stander rundt omkring? JA!
Aurora: Vi må gjøre standkurs til noe kult og bra, både for de som ikke har stått på stand
og har stått på stand.
Eilif: Vi kan kalle standkurs noe annet? Standimpro? Standkickoff? Stand for dummies?
Synne: Kan vi bare spørre om standkurs? JA! Immatrikulering på nett i Trondheim: Mye
jobb og rart hvordan det skal foregå praktisk. Kan stå på stand ved studentgudstjenestene
i stedet.
Eilif: Dropp immatrikulering på nett i Trondheim, og stå heller på fysisk på stand.

3.3 Oppfølging Forbundshelga
Henriette innledet til saken:
Landstyret 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.
Komiten har kommet igang med planleggingen, og er i kontakt med Utøya. Komiten ønsker et
foredrag som kan knyttes direkte til årstema (“Å bevare Guds skaperverk”), samt workshops
som rettes mot andre kjernesaker. Likevel ønsker vi at sosiale aktiviteter og uformell
“henging” skal utgjøre mesteparten av helga.
Komiteen bruker tidligere års opplegg og erfaringer aktivt.
Nye konkrete ideer/forslag:

-

Gjøre hele helgen vegetarisk (hvis mulig)
Kun et felles foredrag, mer aktivitet/workshops
”Forbundets olympiade”
Workshops
o Redesign (noe usikkert?)
o Dumpsterdiving 4 dummies

Komiteen er meget mottagelig for både formelle og uformelle innspill.
Diskusjon:
-

Eilif: Palestinaskolering på Forbundshelga må ikke være med denne gangen. Vi kan
fokusere fullt og helt på årstemaet denne gangen. Vi kan ta opp Palestina seinere.
Solveig: Thor Due kan mye om grønn teologi og kan være aktuelt å invitere. God på å
kombinere natur og gudstjeneste.
Kristian: Kan vi se på regnskapet fra i fjor, for da vet vi hvor mye ting bør koste i år.
Aurora: Dere skal få regnskapet i fjor, slik at dere vet hva dere kan forholde dere til. Det
er satt av 115 000 i budsjettet til Forbundshelga.
Eilif: Innspill: Fint å fokusere på artsmangfoldet som forsvinner under klimakrisa. Kan
bruke Utøya til det.
Eilif: Teologenes klimaaksjon. En teolog som er i Norge som snakker om klima, som kan
inviteres. Husker ikke navnet nå.
Kristian: Vi vil ha mer tid til den uformelle samtalen og ikke-program på Utøya.
Eilif: Kanskje noen også vil ha alenetid.
Henriette: Kan vi invitere Halvor Moxnes?
Eilif: Han har pleid å holde gudstjeneste og liturgiverksted.
Kristian: Vi setter frist for ferdig program 1. august.
Aurora: Det å f.eks. bestille buss er ikke avhengig av programmet på Utøya.
Kristian: Hvordan er det med overnatting? Skal komite og ledelse ha egne hytter?
Aurora: Fint at det ikke er skille mellom komité/ledelse og resten av forbundere. Ansatte
har krav på egne rom og hytter.
Kristian: Vi kommer til å spørre dere om å holde ulike workshops.

3.5 Oppstart VGS/FHS
Eilif innledet til saken:
På LS-møtet 23.05 vedtok vi følgende:
LS vedtar forslag til framdriftsplan med endringene som framkom under møtet og lar Eilif og
Solveig jobbe med framdriftsplanen og holder LS orientert og involvert i arbeidet inn mot
VGS og FHS.
Framdriftsplan:
I forkant av LS-møtet i juni:
-

Alle LS-representanter undersøker hvilke FHS og VGS som finnes i sitt nærområde

-

Kontakte alle medlemmer i Norges Kristelige Folkehøgskolelag om å stå på stand til
høsten. Dette blir mest sannsynlig ved oppstart i september.

På LS i august:
-

Presentere oversikt over hvilke FHS og VGS vi kan stå på stand på når
Forslag til plakater er klare og presenteres på møtet
LSere må finne ut når og hvor de kan bidra på stand

Solveig og Eilif har:
-

Begynt samarbeidet om VGS/FHS-kampanjen.
Begynt å ta kontakt med mulige FHS/VGS som kan besøkes til høsten.
Vurdert konkrete VGS/FHS i nærområdet rundt Oslo som i større grad kan følges opp
sammenlignet med skoler langt unna.
Innledet arbeidet med den grafiske profilen som skal brukes under VGS/FHSkampanjen.

Hva som gjenstår:
-

Sluttføre arbeidet med grafisk profil
Lage en tydelig plan for stands med oversikt over hvor/når/hvem.
Utarbeide konkrete mål og punkter som VGS/FHS-kampanjen kan evalueres mot
høsten 2020, og som kan presenteres for LM 2021.

Det er anledning for å komme med innspill, forslag eller spørsmål.
Diskusjon:
-

Solveig: Kom med forslag til VGS/FHS å starte med. Foreløpig har vi steder som KG og
Rønningen.
Kristian: Henriette har gått på Nordfjord. Sagavoll i Telemark er bra og alle drar til Oslo
etterpå. Tror også elevene er i vår målgruppe.
Henriette: Nordfjord hadde besøk av Laget mange ganger, så vi der får de mange
potensielle medlemmer i Forbundet.
Solveig: Fordelen Laget har er at de framstår som kule, selv om de er konservative. Vi
kan lære av det, ved at vi kan ha selvtillit for det vi står for.
Kristian: Tror mange Laget-folk også kan passe inn i Forbundet, fordi ikke egentlig er så
konservative som Laget er.
Eilif: Laget har trainees som reiser rundt på VGS/FHS som oppmuntrer og følger opp
masse. Vi må få en Forbundsperson på en skole som vi kan følge opp.
Kristian: Kanskje vi kan opprette en traineestilling i Forbundet.
Henriette: Er det innafor å invitere VGS-elever? Kjenner noen som kan være aktuelle å
invitere.
Eilif: Ja, det er lurt. Vi må tenke positivt rundt det.

3.6 Oppfølging årstema
Henriette innledet til saken:

Landsstyret har vedtatt årstemaet “Å bevare Guds skaperverk”. LS satte ned en arbeidsgruppe
på forrige styremøte, bestående av Synne Dagestad, Solveig Skaugvoll Foss og Henriette
Smeby, som skal jobbe med årstemaet.
Arbeidet har foreløpig bestått av:
-

Solveig har jobbet med medieprofilering, f.eks forslag til leserinnlegg.
Det har blitt sendt ut et skriv til lokalforbundene med forslag og ressurser til årstemarelevante aktiviteter.
Forbundshelga-komiteen har begynt å planlegge Forbundshelga med årstemaet som
rød tråd.

Diskusjon:
-

-

-

Eilif: Kan vi ha noen stunt? Vi kan bli mer aktivistiske. Kan vi lære noe av det Natur og
Ungdom gjør? Lenke oss fast?
Solveig: Jeg tror mange har fått det med seg hva årstema er i år, så vi må fortsette med
bølgen i år. Bra jobba med banneret som vi skal henge opp. Det er også mulig å spraye
budskapet på bakken, slik det ble gjort om Moria-barna.
Synne: Alle lokalforbund kan bildet av banneret som forsidebilde på sine facebooksider.
Vi kan oppfordre lokalforbundene til å lage egne bannere. Vi kan jo henge banner ut av
Singsakerbakken 13.
Eilif: Utover høsten kan vi ha en nasjonal bannerdugnad. Alle lokalforbund kan lage
banner sammen.
Synne: Bibel&banner!
Eilif: Kan ha bannerkåring mellom lokalforbundene på Forbundshelga. Fin måte å
engasjere forbundere på.
Henriette: Kan ha bannerlagingsworkshop på Forbundshelga.
Solveig: Kjenner noen noen som kan være med i årstemagruppa? William i Trondheim?
Synne: Laura er også veldig interessert i å være med i gruppa.

3.7 Skolering WSCF
Eilif og Aurora innledet til saken:
Landsstyret skoleres på WSCF, organisasjonsstruktur, utfordringer og NKS’ forhold til
WSCF.
WSCF er den internasjonale paraplyorganisasjonen Forbundet springer ut av.
I NKS’ vedtekter heter det:
«NKS er tilknyttet World Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens
økumeniske profil.» (§ 2)

I Treårsplanen 2020-2023 (tentativ) heter det:
«Forbundet er økumenisk og internasjonalt. Vi har helt siden oppstarten vært en del av den
internasjonale føderasjonen World Student Christian Federation. Gjennom denne har vi søsterforbund
i land over hele verden. Dette er viktig for Forbundet og gir mange muligheter for forbundere.
Fremover bør Forbundet i større grad enn før benytte seg av det internasjonalte samarbeidet, og det bli
en kultur i organisasjonen at medlemmer deltar på arrangementer i regi av WSCF.»

I Arbeidsprogram for NKS 2019-2021 heter det:
1.11.1 [Landsstyret skal] Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner.
1.11.2 [Landsstyret skal] Legge aktivt til rette for at forbundere hvert år reiser på internasjonale
konferanser o.l. i regi av WSCF og våre søsterforbund.

I tillegg til å være en viktig teologisk stemme og et viktig internasjonalt møtested for
kristenprogressive studenter, har WSCF i lang tid slitt med katastrofalt dårlig økonomi. De
har i tillegg store organisatoriske utfordringer og et massivt demokratisk underskudd. NKS
har internt vært den viktigste kritikeren og pådriveren for endringer i WSCF-systemet.
Vedlegg til denne saken:
Notat om forholdet mellom WSCF og NKS de siste tiåret eller så.
Diskusjon:
-

Eilif: Er dette vi vil bruke tid på i framtida?
Henriette: Vi er ganske små og har egne utfordringer. Dette bør ikke være noe vi gjør
bare fordi noen har gjort det før. Det må ikke bli en byrde for oss, for det er mye arbeid.
Synne: Er det noen andre nasjonale forbund som har gått solo?
Eilif: Forbundet i Hong Kong er veldig lei. Vi kan fokusere på å bygge en egen gruppe i
WSCF.
Henriette: Det at vi er medlem i WSCF er reelt en støtte til en korrupt organisasjon.
Kristian: Enig i at det er mye arbeid, men det er kanskje vårt ansvar å ta den oppgaven.
Synne: Er det noen som trenger WSCF økonomisk?
Eilif: WSCF kan ikke hjelpe noen økonomisk. Heller den praktiske delen ved å være et
nasjonalt forbund.
Aurora: WSCF er jo en organisasjon med mye kule konferanser og progressive meninger.
Synne: Kan det være en idé å tenke på å trekke oss ut eller bli passive og høre med andre
nasjonale forbund med våre samarbeidspartnere?
Kristian: Vi kan samarbeide mer aktivt med våre samarbeidspartnere.
Eilif: Dette General Assembly var for meg et siste forsøk på å få WSCF på fote.
Aurora: Viktig å fokusere på det positive utviklingen vi har fått gjennom. Kanskje vi kan
heller innta en rolle som ikke krever så mye.
Synne: Kan vi bare stemme nei?
Eilif: Neste sak om vi får gjennomslag kan være vårt siste forsøk.
Aurora: Forrige generalsekretær Torkil Hvidsten er vurderes seriøst som generalsekretær
i WSCF.
Eilif: Da blir saken en ganske annen.

3.8 Arbeid omstrukturering WSCF
Aurora innledet til saken:
I februar sendte Europaforbundet (WSCF-E) ut en spørreundersøkelse til alle sine
medlemsorganisasjoner om hvilken modell for Verdensforbundet (WSCF) de støttet.
Alternativene var: A. Slik strukturen er i dag (6 regionskontorer). B. En sentralisert struktur.
C. En mellomting mellom de to (3 regionskontorer).

Vi stemte B, som har vært NKS posisjon overfor WSCF i lang tid. Vi er nå spurt av WSCF-E
om vi kan utbrodere for hva vi mener med en sentralisert struktur og legge fram en
forretningsmodell med lokasjon av kontor, ansattstruktur, kontakt med styret i WSCF,
regionale styrer, osv. Det finnes allerede et veldig godt grunnlag av materiale som tidligere
generalsekretær, Torkil Hvidsten, i samarbeid med landsstyret produserte. Oppgaven blir
derfor hovedsakelig å sette dette inn i forretningsmodell-formatet.
På dette møtet skal landsstyret diskutere hva som er viktig å ha med i en forretningsmodell, og
setter ned en komité som skal utarbeide dette forslaget.
Landsmøtet 2020 vedtok følgende:
Kristian Sløgedal og Henriette A. Smeby ble valgt som delegater fra Norges kristelige studentforbund
til 37th WSCF General Assembly.

Derfor synes det naturlig at Kristian og Henriette velges til denne komiteen, for det er de som
kommer til å legge det fram for på WSCF General Assembly. I tillegg har Eilif har tidligere
vært Forbundets kontakt med WSCF og jobba med dette tidligere. Som generalsekretær har
Aurora den daglige kontakten med WSCF og var med på utarbeidingen av Forbundets forslag
til vedtektsendringer som ble sendt inn i til WSCF i februar. Audun Stranden er tidligere leder
i NKS og har vært Forbundets delegat på General Assembly i WSCF i 2015 og European
Regional Assembly 2017 og har også jobba med Forbundets forslag til vedtektsendringer som
var sendt inn i februar.
Vedtak:
Kristian Sløgedal, Henriette A. Smeby, Eilif Tanberg, Aurora Marie Nome og Audun Stranden
velger til komitémedlemmer som utarbeider en forretningsmodell for et sentralisert kontor i
WSCF.
Enstemmig vedtatt.

3.9 Inneledende diskusjon arbeidsprogram 2021-2023
Eilif innledet til saken:
Fra vedtektene §11.7:
“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. Det er et viktig arbeid som forutsetter at vi
tenker grundig gjennom hva vi vil at Forbundet skal arbeide for de neste tre åra. Her er det en
strålende mulighet til å se langt fram i tid, og tenke nytt om hvordan Forbundet kan vokse og
utvikle seg i framtida.
Nå skal vi kun ha innledende diskusjoner. Landsstyret bes å diskutere følgende spørsmål:
-

Hva skal være Forbundets hovedfokus i 2021-2023?
Hvilke utfordringer har vi i Forbundet?

-

- Skal disse nevnes i arbeidsprogrammet?
- Hvordan skal vi foreslå at organisasjonen vår skal takle disse utfordringene?
Det er en liten konflikt mellom treårsplanen og arbeidsprogrammet:
Arbeidsprogrammet pålegger oss å lage en treårsplan med fokus på å styrke
forbundsidentiteten, men den treårsplanen som foreligger nå (den som ble tentativt
vedtatt på LM 2020) omfatter også WSCF og rekruttering. Hvordan ønsker vi å
forholde oss til dette?

Vedlegg 1: Arbeidsprogram 2019-2021 (separat fil)
Vedlegg 2: Treårsplan 2020-2023 (separat fil)

Diskusjon:
-

-

Henriette: Vi må ha mest fokus på lokalforbundsaktivitet. Det som er strukturert på et
overordna nivå, er lurt å ta ned på et lokalt nivå. F.eks. drive med teologismia på lokalt
nivå i stedet.
Synne: Det går an å velge medlem til Teologismia fra lokalt, med egen representant fra
lokalforbund.
Kristian: Det er allerede ganske mange ting man kan velges som fra lokalforbundet, så
kanskje litt vanskelig. Men man kan hvis man vil.
Eilif: I arbeidsprogrammet kan det stå man skal rekruttere aktivt til utvalgene. Utvalgene
skal være levende.
Synne: Det går fint an å nevne det på lokalforbundsårsmøtene at det er mulig å være med
i utvalgene.
Aurora: Jeg mener det er fint å ha både treårsplan og arbeidsprogram. Treårsplanen er en
plan for organisasjonsutvikling som er litt mer overordna og som fokuserer på
medlemsvekst. Arbeidsprogrammet er en mer detaljert plan på hva landsstyret skal gjøre.

Oslo, 17.06.20
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 22.08.20.

