
Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 

Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), 

Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik (Bergen), Marte Stensberg (Oslo), Torkild 

Enstad Hausken (Oslo), Audun Stranden (Trondheim), Jan Arne Bosnes (Trondheim) og Torkil 

Hvidsten (generalsekretær).  

Kopi sendt til alle varaer og organisasjonsrådgiver. 

Torkil Hvidsten, Tonje Catharina Eide, Sara Marie Grimstad, Marte Leberg og Jan Arne Bosland 

deltok aktivt i epost-utvekslingen. 

 

Saker: 

1. Gjenopprettelse av Stavanger Kristelige Studentforbund 

I forbindelse med gjenreisingen av Stavangerforbundet, som LS tidligere har vedtatt å sette i 

gang høsten 2015, har det vist seg å være en klar fordel om vi har formelt opprettet 

lokalforbundet før vi går i gang med rekruttering og standvirksomhet. Det vil blant annet gi 

oss medlemskap i Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr), noe som vil gi  

en rekke fordeler, kanskje aller viktigst at vi slipper å betale 15 000,- kroner for å ha 

standplass ved Universitetet ved semesterstart. 

 

For å bli medlem i StOr må imidlertid følgende være på plass: 

- Vedtekter 

- Budsjett med planlagt aktivitetsnivå 

- Protokoll/referat fra stiftelsesmøte 

- Informasjon om organisasjonen 

- Kontaktinformasjon til alle styrets medlemmer. Styret skal ”primært bestå av studenter, hvor 

styreleder må være student”.  

 

I NKS’ lover heter det i § 4.2 at ”Landsstyret godkjenner formelt opprettelse og nedleggelse 

av lokale forbund.” 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar å gjenopprette Stavanger Kristelige Studentforbund.  

 

Landsstyret og alle Forbundets medlemmer i Stavanger inviteres til stiftelsesmøte, der 

vedtekter, budsjett og valg av interimstyre skal behandles. 

 

Det delegeres til AU å fungere som valgkomité for et interimstyre som kan velges på 

stiftelsesmøtet. Dette skal sitte fram til ordinært årsmøte kan avholdes, senest februar 2016. 

 

Landsstyret innstiller på vedlagte budsjett og vedtekter for Stavangerforbundet. 

 

 



Vedlegg 
 
 
Vedlegg 1: Saksliste stiftelsesmøtet 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av ordstyrer og referent 

3. Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund 

4. Valg av interimstyre for Stavanger Kristelige Studentforbund 

5. Budsjett for Stavanger Kristelige Studentforbund 2015 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2: Budsjettforslag til stiftelsesmøtet 
 

Driftsinntekter 
   3903 Lokale støtteordninger -1 000 

  

 
Sum driftsinntekter -1 000 

  

     Driftsutgifter 
   4300 Møter/arrangementer 4 000 1 

 6820 Profilering 5 000 2 
 7790 Styrekostnader 1 000 

  7791 Andre kostnader 1 000 

  

 
Sum driftskostnader 11 000 

  

     

 
DRIFTSRESULTAT 10 000 3 

 

     Noter: 
   1 Se semesterprogram for detaljer. 
   2 Inkluderer reise for forbundere til Stavanger for stand ved semetsterstart. 

3 SKS har 69 686,02 kroner i fryste midler fra tidligere aktivitet tilgjengelig.  

 
 

  



Vedlegg 3: Forslag til vedtekter for SKS til stiftelsesmøtet 
 
§1 FORMÅL OG ORGANISASJON 

Stavanger Kristelige Studentforbund (forkortet SKS) er et lokalforbund underlagt Norges 

Kristelige Studentforbund (NKS).  

 

SKS deler formålsparagraf med NKS. 

 

§ 2 ÅRSMØTET 

§ 2.1 Myndighet 
Årsmøtet er lokalforbundets høyeste myndighet.  

 

§ 2.2 Sammensetning 
Alle som har betalt kontingent til NKS inneværende år og er registrert som tilhørende SKS 

har møte-, tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.  

 

I tillegg har NKS’ leder og andre faste medlemmer av Arbeidsutvalget i NKS møte- og 

talerett. 

 

Styret i SKS kan i tillegg invitere andre gjester til Årsmøtet. Årsmøtet avgjør da om disse får 

talerett. 

 

§ 2.3 Innkalling 
Ordinært årsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av februar. Årsmøtet innkalles av 

styret.  

 

1.innkalling – med tid, sted, foreløpig saksliste samt prosedyrer for innlevering av 

endringsforslag til Årsmøtet – skal være forelagt medlemmene via epost og lokalforbundets 

nettsider senest 3 uker før møtet. 

 

2.innkalling – med sakspapirer og innstillinger – skal være forelagt medlemmene via epost og 

lokalforbundets nettsider senest 1 uke før årsmøtet. 

 

§ 2.4 Behandling av saker 
Det tilligger Årsmøtet å behandle og fatte vedtak i saker som er forelagt det på lovlig måte. 

 

Det tilligger årsmøtet å: 

a) godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden. 

b) godkjenne årsberetning fra lokalforbundets styre. 

c) godkjenne regnskap for foregående år. 

d) vedta budsjett for inneværende år. 

e) velge leder av lokalforbundet for ett år, etter innstilling fra valgkomiteen eller nominasjon 

fra årsmøtedeltakere med forslagsrett. 

f) velge øvrige styremedlemmer for ett år, etter innstilling fra valgkomiteen eller nominasjon 

fra årsmøtedeltakere med forslagsrett.  

g) velge delegater til NKS’ Landsmøte. 

h) innstille på representanter til NKS’ Landsstyre.  

 

Årsmøtet kan i tillegg: 



i) velge nestleder og/eller øvrige posisjoner i styret for ett år, etter innstilling fra valgkomiteen 

eller nominasjon fra årsmøtedeltakere med forslagsrett. 

j) komme med innspill til arbeidsplan eller aktiviteter for det kommende året. 

k) vedta resolusjoner, uttalelser eller plattformer. 

l) sette ned grupper, komiteer eller lignende som skal arbeide med spesifikke saksområder. 

m) velge to til fire personer til Årsmøtets valgkomité for ett år. Medlemmer av 

lokalforbundets styre kan ikke velges til valgkomiteen.  

 

Dersom medlemstallet ved gjennomføring av årsmøtet er 30 medlemmer eller mer, skal det 

settes valgkomité for neste årsmøte på årsmøtet eller et allmøte.  

 

Både menn og kvinner skal være representert i styret, og det skal etterstrebes en jevnest mulig 

kjønnsfordeling i alle styrer, utvalg og delegasjoner valgt av Årsmøtet. Dersom medlemstallet 

er på 30 medlemmer eller mer, skal både kvinner og menn ha minst 40 % styrerepresentasjon. 

 

§ 2.5 Gjennomføring av møtet 
Årsmøtet velger møteledelse, tellekorps, referent(er) og to til å underskrive protokollen.  

 

Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. 

 

Årsmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Dersom 3/4 av Årsmøtet krever 

det, kan det fattes vedtak i saker som ikke er gjort kjent på ordinær måte og etter gjeldende 

tidsfrister. 

 

Stemmetegn avgis personlig. Stemmetegn avgis skriftlig dersom det fremmes krav om det. 

Beslutninger fattes med simpelt flertall.  

 

Ved stemmelikhet foretas en ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved 

loddtrekning. 

 

§ 2.6 Gjennomføring av styrevalg  

Styrets leder og eventuelt nestleder skal velges i separate valg.  

Øvrige styremedlemmer kan velges samlet, så lenge det ikke er foreslått flere 

styremedlemmer enn lovene gir anledning til, eller flere enn en ytterligere begrensning 

bestemt av Årsmøtet.  

 

Dersom det er foreslått flere styremedlemmer enn lovene gir anledning til, eller flere enn 

årsmøtet har bestemt at skal velges, skal avstemningen foretas ved skriftlig valg, der alle 

stemmeberettigete fører opp like mange navn som Årsmøtet har vedtatt at skal velges, i 

uprioritert rekkefølge. Hver oppføring teller som én stemme. Ved avgjørende stemmelikhet 

skal det holdes omvalg mellom de aktuelle kandidatene.  

 

Dersom det foreligger både en forhåndsinnstilling og det kommer benkeforslag på årsmøtet, 

skal årsmøtet først avgjøre hvor mange styreplasser som skal velges. Dersom det da foreligger 

flere kandidater enn styreplasser, skal benkeforslag enkeltvis settes opp mot enkeltvise forslag 

i forhåndsinnstillingen. Valget avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal det 

stemmes på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller benkeforslaget. 

 

§ 2.7 Ekstraordinært årsmøte 



Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret ønsker det, eller hvis minst 30 % av 

medlemmene krever det.  

 

§ 3 ALLMØTE 

§ 3.1 Myndighet 
Allmøtet står over styret, men er underlagt Årsmøtet.  

 

§ 3.2 Sammensetning 
Alle som har betalt kontingent til NKS inneværende år og er registrert som tilhørende SKS 

har møte-, tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.  

 

I tillegg har NKS’ leder og andre faste medlemmer av Arbeidsutvalget møte- og talerett. 

 

Styret i lokalforbundet kan i tillegg invitere andre til møtet. Allmøtet avgjør da om disse får 

talerett. 

 

§ 3.3 Innkalling 
Allmøtet innkalles av styret. Allmøte skal avholdes minst én gang i løpet av høstsemesteret. 

Styret har anledning til å innkalle til allmøter oftere enn dette dersom det finner det 

hensiktsmessig.  

 

Innkalling med tid, sted og saksliste skal være forelagt medlemmene via epost og 

lokalforbundets nettsider senest 3 uker før møtet. 

 

§ 3.4 Behandling av saker 
Det tilligger Allmøtet å: 

a) godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden. 

b) godkjenne halvårsberetning fra lokalforbundets styre. 

c) supplere styret med medlemmer ved behov. 

d) komme med innspill til arbeidsplan eller aktiviteter for lokalforbundet. 

 

Allmøtet kan også: 

e) vedta resolusjoner, uttalelser eller plattformer. 

f) sette ned grupper, komiteer eller lignende som skal arbeide med spesifikke saksområder. 

g) velge to til fire personer til Årsmøtets valgkomité for ett år. Medlemmer av lokalforbundets 

styre kan ikke velges til valgkomiteen. 

Dersom lokalforbundet har 30 medlemmer eller mer, skal det settes valgkomité for neste 

Årsmøte på årsmøte eller allmøte.  

 

§ 3.5 Gjennomføring av møtet 
Allmøtet velger møteledelse, tellekorps, referent(er) og to til å underskrive protokollen.  

 

Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende lover og vanlig møteskikk. 

 

Allmøtet vedtar selv sin forretningsorden ved møtets start. Saker under ”Eventuelt” gjøres 

kjent under behandling av sak 1.  

 

Stemmetegn avgis personlig. Stemmetegn avgis skriftlig dersom det fremmes krav om det. 

Beslutninger fattes med simpelt flertall.  



 

Ved stemmelikhet foretas en ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved 

loddtrekning. 

 

§ 4 STYRET 
Styret er SKSs høyeste myndighet mellom Årsmøtene og skal lede lokalforbundet i henhold 

til vedtak fattet av Årsmøtet og Landsmøtet i NKS. 

 

Styret velges av Årsmøtet og består av leder, nestleder og et hensiktsmessig antall ordinære 

styremedlemmer. Antallet styremedlemmer, inkludert leder og nestleder, kan ikke overstige 7. 

Styremedlemmer kan tildeles spesielle ansvarsområder av årsmøtet eller styret. 

 

Det tilligger styret: 

- å planlegge og gjennomføre program.. 

- ansvar for lokalforbundets økonomi. 

- å utføre det forefallende arbeid. 

- å innkalle til årsmøte/allmøter. 

- å holde Landsstyret, Arbeidsutvalget og medlemmene oppdaterte på arbeidet. 

- å nedsette evt. grupper/komiteer o.l. og følge dem opp. 

- å referere og arkivere styrevedtak, årsmøte- og allmøtevedtak. 

- å rekruttere nye medlemmer. 

 

Styret har uttalelsesrett, og rett til å slutte SKS til lokale arrangement, kampanjer eller andre 

offentlige markeringer. 

 

Styret kan delegere deler av sin virksomhet til grupper/komiteer det har nedsatt, eller andre. 
 
Innkalling til styremøte skal formidles skriftlig til styremedlemmene og SKS’ representanter i 

NKS' Landsstyre senest tre dager før styremøtet. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. 
 
Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

§ 5 VEDTEKTSENDRINGER 

Årsmøtet kan foreta endringer i vedtektene med 2/3 flertall.  

 

§ 6 OPPLØSNING 

Årsmøtet kan vedta å oppløse lokalforbundet på et årsmøte der minst halvparten av 

medlemmene er til stede. Oppløsning krever 2/3 flertall. 

 

Landsstyret i NKS kan vedta å legge ned lokalforbundet dersom minst ett av følgende er 

tilfelle:  

a. Det har ikke vært avholdt årsmøte de siste to årene. 

b. Det har ikke vært lokal aktivitet på to år. 

c. Det ikke eksisterer et lokalt styre. 

d. Det lokale forbund bryter med formålet til NKS.  
 



Ved nedleggelse vil alle midlene til det lokale forbundet tilfalle NKS sentralt. Etter vedtak om 

nedleggelse skal midlene fryses i ett år og igjen tilfalle lokalforbundet dersom det blir 

gjennomført stiftelsesmøte og et nytt styre blir valgt. 
 
Et lokalforbund kan ikke melde seg ut av NKS. 

 

§ 7 IVERKTREDELSE 

Vedtektene trer i kraft fra [dato for stiftelsesmøte]. 
 


