
Retningslinjer for AKT  
 

Generelt 

1. AKT er en nettside av og for medlemmer, forbundsvenner og interesserte i Norges 

kristelige studentforbund (NKS). AKT skal være en plattform hvor medlemmene skal 

kunne uttrykke og engasjere seg.  

 

2. AKT er også navnet på NKS sitt magasin som trykkes ved slutten av kalenderåret og 

sendes til alle medlemmer og forbundsvenner. I magasinet trykkes et utvalg tekster fra 

nettsiden, tematisk innhold og stoff fra organisasjonen. Magasinet skal trykkes i farger 

og ha høy kvalitet. 

 

3. AKT deler formålsparagraf med Norges kristelige studentforbund.  

 

4. Retningslinjer for AKT vedtas av Landsmøtet (LM) i NKS.  

 

5. Det skal etterstrebes at tekstene i AKT kommer fra flere faglige bakgrunner og fra alle 

lokalforbund. Tekstene skal ha et kristenprogressivt perspektiv på temaet det skrives 

om.  

 

6. NKS forbeholder seg retten til å bruke tekstene som publiseres på nettsiden, på sine 

andre plattformer. 

 

Organisering av og ansvar for nettsiden 

7. Nettsiden bruker domenet kristenprogressivt.no. Dette er en videreføring av den 

tidligere nettsiden kristenogprogressiv.no. 

 

8. AKT-nettsiden skal være en plattform for meningsbrytninger om kristendom og 

samfunn. Den skal etterstrebe å skape og synliggjøre en mangfoldig, levende og 

progressiv kristendom. 

 

9. Landsstyret velger en redaktør for nettsiden. Vervet som redaktør varer i et helt år, 

januar-desember. 

 

10. Redaktøren for AKT-nettsiden har ansvar for å engasjere forbundere, forbundsvenner 

og andre aktuelle til å skrive tekster til nettsiden, og sørge for at nettsiden er aktiv og 

publiserer minst én tekst i måneden. 

 

11. Redaktøren er bundet av NKS’s vedtekter og landsmøtevedtak, men har utover det 

frihet til å utvikle nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer. 

 

12. Generalsekretær i NKS er ansvarlig for at det til enhver tid er en teknisk 

driftsansvarlig for nettsiden. 

 

Organisering av og ansvar for magasinet 

13. Ansatte sammen med redaktør for nettsiden har ansvar for å velge ut tekster fra 

nettsiden og samle inn annet stoff til magasinet AKT i slutten av kalenderåret. 

 

14. Leder av NKS er ansvarlig redaktør for magasinet. Redaktør for nettsiden har ansvar 

for å samle, gjennomgå og velge ut stoff til magasinet. 



 

Økonomi 

15. De økonomiske rammene for AKT bestemmes av LM i NKS' budsjett. Dersom AKTs 

inntekter økes, gjennom f.eks. annonsesalg, abonnement eller ekstern støtte, skal de 

økte inntektene øremerkes AKT.  

 

16. Landsstyret kan honorere redaktørvervet innen de budsjettrammer LM har fastsatt.  

 

17. Generalsekretær innkrever abonnementsavgift, fakturerer regninger og holder LS 

oppdatert på den økonomiske situasjonen. 
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