
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

14.-15. NOVEMBER 2020 

 

REFERAT 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt i Universitetsgata 20 og over whereby.com/forbundet 14.-15. november. 

Møtet ble satt kl. 10.05 14. oktober og hevet kl. 13.00 15. november. 

 

Til stede: 

Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Kristian Sløgedal (Oslo) (via nett), 

Synne Anbjørg Dagestad (Trondheim), Laura Jimenez (vara, Trondheim) (via nett), Solveig 

Skaugvoll Foss (organisasjonsrådgiver) (via nett) og Aurora Marie Nome (generalsekretær) 

(via nett). 

 

Meldt forfall:  

Konrad Owe Roykiewicz (vara, Tromsø) på vegne av alle varaer i Tromsøforbundet. 

 

Ikke møtt: 

Mathias Helseth (Bergen) og Ingrid von Harling Lien (Kristiansand). 

 

Laura Jimenez var kun til stede under behandlingen av sak 0.1-0.3, 1.7 og 3.1-3.3. 

 

Solveig Skaugvoll Foss var ikke til stede under behandlingen av sak 1.1-1.6, 1.8, 2.1, 3.2, 3.3 

og 3.8 

 

 

 

 

 

 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. mars 

Sakspapirer til møtet ble distribuert 6. november 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Vedtak: 

Saksliste: 
 

0. Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenne saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av møteleder og referent     Eilif 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 22. august 

og ekstraordinært LS 08. oktober     Eilif/Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    Lokale representanter 

1.3 Invitasjoner etc. siden sist     Aurora 

1.4 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte   Eilif 

1.5 Orientering fra LNU Trygg!     Synne 

1.6 Orientering om utlysning styreinstruktører   Aurora 

1.7 Orientering om Palestinautveksling 2020/2021   Solveig 

1.8 Orientering om Teologismias PU-midler   Aurora 

    

2. Regnskap 

2.1 Regnskap tom. oktober 2020     Aurora 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Evaluering Forbundshelga 2020 [m/regnskap]    Kristian [og Aurora] 

3.2 Evaluering av Forbundshelga som konsept    Henriette 

3.3 Planlegging av Forbundshelga 2021     Henriette 

3.4 Evaluering av vervekampanjen og vervekampanjen som konsept  Solveig 

3.5 Planlegging av semesterstart      Solveig 

3.6 Tilstanden i små lokalforbund      Eilif 

3.7 Forbundets syklus        Solveig 

3.8 Valg av styremedlem til NSKF      Aurora 

3.9 Landsmøtet 2021 



3.9.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM21   Aurora 

3.9.2 Arbeidsprogram 2021-2023     Eilif   

3.9.3 Årstema 2021-2022      Henriette 

3.9.4 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Aurora 

 

4. Personalsaker 

4.1 Ansettelse organisasjonsrådgiver     Aurora 

 
 
Dagsorden: 
 

Lørdag 

09:45 Morgenbønn 

10:00 Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling    Eilif 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagorden   Eilif 

0.3 Valg av møteleder og referent    Eilif 

10:15 Orienteringer 

1.7 Orientering om Palestinautveksling 2020/2021  Solveig 

10:30 Organisasjonssaker 

 3.1 Evaluering Forbundshelga 2020 [m/regnskap]   Kristian [og Aurora] 

3.2 Evaluering av Forbundshelga som konsept    Henriette 

3.3 Planlegging av Forbundshelga 2021     Henriette 

3.4 Evaluering av vervekampanjen og vervekampanjen som konsept  Solveig 

3.5 Planlegging av semesterstart      Solveig 

12:00  Lunsj 

13:00 Organisasjonssaker forts. 

3.6 Tilstanden i små lokalforbund      Eilif 

3.7 Forbundets syklus        Solveig 

3.9 Landsmøtet 2021 

3.9.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM21   Aurora 

3.9.2 Arbeidsprogram 2021-2023     Eilif 

3.9.3 Årstema 2021-2022      Henriette 

3.9.4 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Aurora 

15:00 Personalsaker 

4.1 Ansettelse organisasjonsrådgiver      Aurora 

18:00 Møtedagen slutt 

 

Søndag 

10:00 Referater og orienteringer forts. 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 22. august 

og ekstraordinært LS 08. oktober    Eilif/Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene   Lokale representanter 

1.3 Invitasjoner etc. siden sist    Aurora 

1.4 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte  Eilif 

1.5 Orientering fra LNU Trygg!    Synne 

1.6 Orientering om utlysning styreinstruktører  Aurora  

1.8 Orientering om Teologismias PU-midler  Aurora 

12:00  Pause 



12:30 Økonomisaker 

 2.1 Regnskap tom. oktober 2020    Aurora 

12:50 Organisasjonssaker forts. 

3.8 Valg av styremedlem til NSKF    Aurora 

13:15 Møteslutt 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

Endringsforslag fra Eilif:  

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: 

Referat fra LS 22. august og ekstraordinært LS 8. oktober ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  

Elisabeth Arnevik Barkved, leder i Bergensforbundet, hadde sendt inn følgende orientering:  

I løpet av høsten har vi arrangert bibel&børst, pizzakveld og temakvelder om feminisme og 

Palestina. På disse arrangementene har det dukket opp en del nye, gjennomsnittlig fem 

stykker på hvert arrangement. Disse har dessverre ikke meldt seg inn i Forbundet ennå, men 

det er potensiale. Vi har ett arrangement igjen på programmet denne høsten og det er 

filmkveld 10. desember.  

Elisabeth flytter til Aarhus på nyåret, og derfor vil Bergensforbundet stå uten aktive 

medlemmer og styremedlemmer. Derfor er det viktig at vi får tak i folk som vil drive 

forbundsarbeid i Bergenforbundet på filmkvelden 10. desember. Elisabeth vil reklamere for 

arbeidet i Bergensforbundet og har sagt seg villig til å være ressursperson selv fra Aarhus. 

Noen fra staben/ledelsen burde være til stede her for å vise ansikt og motivere til aktivitet. 

Potensielle nye og aktive bergensforbundere er nye som flytter inn i kollektivet og de nye som 

har dukket opp på arrangementene. 

Diskusjon:  

- Eilif: Det er viktig at vi ikke pusher for mye for et nytt styre. Vi må heller åpne opp for 

folk som har lyst til å arrangere noe.  



- Eilif: Staben kan godkjenne pengebruk i mangel av et styre som i utgangspunktet skal 

gjør det.   

- Henriette: Skal vi si at de kan gjøre som de vil med arrangementer eller at de skal lage 

semesterprogram? 

- Eilif: Det kommer an på hvem som melder seg. Hvis vi får et organisasjonsmenneske, 

kan vi starte med et styre. Hvis ikke må vi ta det som det kommer. Det er viktig å ikke 

stille for mange krav i starten.  

- Kristian: Vi kan lage en liste eller komme med forslag til nye arrangementer de kan ha.  

- Eilif: Jeg ønsker at den lista skal bli lenger og mer utfyllende slik at den kan brukes i flere 

lokalforbund. Det kan hende at ingen melder seg i Bergen.  

- Kristian: En person kan f.eks. ha ett arrangement. Hvis en eller to har lyst til å gjøre en 

eller to ting, kan de få penger på dette. Har de har lyst til å arrangere en ting, kan de gjøre 

det. Det er viktig for å senke terskelen. Dette kan føre til at de vil arrangere mer etter 

hvert.  

- Eilif: Vi kan annonsere på facebook og «selge» vervet der.  

Kristiansandsforbundet:  

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Kristiansandsforbundet:  

Denne høsten har fokuset ligget i å hjelpe Kristiansandsforbundet med å arrangere litt større 

arrangementer. Semesterstarten gikk veldig bra i Kristiansand, der mange skrev seg opp på 

interessert-liste, seks stykker møtte opp på åpent møte og en av disse meldte seg inn i 

Kristiansandsforbundet. Dette er en kjempeseier i seg selv! I tillegg har det blitt arrangert en 

byttekveld. Klimaarrangementet planlagt for 13. november måtte dessverre avlyses. Her 

kunne det møtt opp potensielle nye medlemmer. Per nå er det ingen aktivitet i Kristiansand. 

 

Diskusjon:  

 

- Kristian: I Kristisand er det lite kristen aktivitet i studentmiljøet, og det er lite oppslutning 

om en kristen studentorganisasjon. Men det finnes andre kristne miljøer som Salem og 

KRIK.  

- Eilif: Det er kanskje lite levedyktig på ha et lokalforbund i Kristiansand. Det er viktig at 

ikke Ingrid slites ut. Vi må spørre hvordan det går og om hun har lyst til å fortsette. 

- Kristian: På VGS har Laget store møter i storefri. Mange av disse folka drar videre til 

andre byer eller på FHS, så derfor blir det ikke mange igjen i Kristiansand. 

Osloforbundet:  

Kristian Sløgedal, leder i Osloforbundet, hadde sendt inn følgende orientering:  

Siden sist LS-møte har Oslo hatt jevnlige arrangementer. Vi har hatt rundt 10-15 stk på 

arrangementene i gjennomsnitt. Noen av de nye ved semesterstart går her fortsatt, men vi har 

også fått sett noen nye fjes de siste ukene.  

Vi har også hatt styrekurs og det har gitt oss litt ekstra giv. 

Vi har avlyst begge arrangementer i november. Mest sannsynlig blir desemberarrangementet 

også avlyst.  

Høsten har vært rar da det har vært mange innstramninger mtp. Corona. Vi er veldig glad for 

at vi har fått gjennomført de fleste arrangementene våre uten avlysninger. Vi tror det betyr 

mye for medlemmene våre at de har et sted å komme til nå som mye annet blir avlyst. Dette 



har vi vært veldig bevist på, og derfor lagt alt opp på en sikker måte som oppfyller 

smittevernkravene. 

Vi gleder oss til å starte planleggingen av et nytt semester, og har en del ideer til hva vi kan 

gjøre annerledes. Men vi har også mange ting vi ser har fungert som vi tar med oss videre. 

Diskusjon:  

- Synne: Er dere åpne for digitale arrangementer? Kanskje som en oppmuntring i 

eksamensperioden? 

- Kristian: Har vært innom det, men ikke blitt noe av.  

- Henriette: Vi bør tenke i digital retning, både i Oslo og i resten av lokalforbundene. Syns 

ikke det er så veldig gøy å arrangere digitalt.  

- Synne: Trondheimsforbundet arrangerte en del vellykkede digitale arrangementer. Jeg kan 

holde bibel&børst for Osloforbundet.  

- Kristian: Vi skal ta det til etterretning på neste styremøte.  

- Eilif: Hvis dere skal ha et digitalt arrangement, kan f.eks. Synne få alt ansvar med å 

organisere.  

Stavangerforbundet: 

Eilif Tanberg orienterte på vegne av Stavangerforbundet:  

 

Per nå er det ingen styremedlemmer i Stavangerforbundet. Siden den gang, har det ikke vært 

noe aktivitet i Stavangerforbundet. Vi har et medlem i Stavangerforbundet, Kaja Aas Feragen, 

som har sagt seg villig til å delta på arrangementer, men ikke arrangere noe. Solveig har 

jobbet med å dra i gang et arrangement om klima, i samarbeid med miljøorganisasjoner. Dette 

er satt på vent, hovedsakelig fordi det måtte nedprioriteres blant andre gjøremål, men nå også 

pga. coronasituasjonen. Per nå er det ingen aktivitet i Stavanger. 
 

Jeg hadde også fin prat med Marianne som fungerte som en fin og verdig avslutning på 

hennes lange forbundskarriere. Vi fant ut at Marianne kanskje egentlig ikke hadde så lyst til å 

sitte i styret. Dette er en lærdom vi må ta oss med videre.  

 

Tromsøforbundet: 

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Tromsøforbundet:  

Styremedlemmene i Tromsøforbundet er i utgangspunktet veldig leie av styrearbeid og alt 

ansvaret det medfører. Derfor har få arrangementer faktisk blitt gjennomført. Etter møter med 

Eilif og Aurora har de blitt oppfordret til å gjøre ting de har lyst til og funnet tilbake til noe av 

motivasjonen til å drive lokalforbundet. Dermed har de arrangert en bowlingkveld. Også her 

sliter de med å få tak i nye medlemmer.  
 

Eilif: Vi burde fortsette med denne trenden ved å oppfordre dem til å gjøre ting de har lyst til.  

 

Trondheimsforbundet:  

Synne Anbjørg Dagestad, styremedlem i Trondheimsforbundet, orienterte landsstyret:   

Det har vært få arrangementer i høst og få nye. Bibel&bossmat gikk veldig bra med ti gjester 

og der to av dem var nye. De arrangerte også en vellykket grønn messe, men kun 



styremedlemmene møtte opp. De nye styremedlemmene har tatt utfordringene med å 

arrangere planlagte aktiviteter på strak arm. Samtidig trenger Trondheimsforbundet å få 

påminnelse for å holde arrangementer. 

Jeg hadde en prat med Sigurd i går og har ellers en fin dialog med resten av 

styremedlemmene. Tea trenger en pause fra styrearbeidet, men skal ta seg av planleggingen 

av årsmøtet. Ingen har foreløpig ikke så lyst til å være leder. Sigurd tar mye ansvar, men skal 

på utveksling til høsten. Terese er et rivjern som gjør alt hun sier hun skal gjøre. William tar 

også veldig mye ansvar, men vil ikke være leder fordi det er for mye ansvar. Synne skal delta 

på årsmøtet på nyåret. Planleggingen av neste semester starter neste uke. 

Diskusjon:  

- Eilif: Den jobben du gjør i Trondheimsforbundet er veldig bra, Synne! 

- Synne: Hvis Sigurd blir leder i Trondheimsforbundet, utsetter vi problemet et halvt år fordi 

han skal på utveksling.  

- Kristian: Det er heller en løsning på å finne en ny leder i løpet av det halve året. Det er 

heller en gylden mulighet med en flink person nå, og så finner vi forhåpentligvis en ny og 

flink person som har lyst til høsten. 

- Eilif: Helt enig i dette. Vi bør gjøre det så enkelt som mulig å være i et styre og ta 

lederansvar. Det må gjøres mindre skremmende.  

 

1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 

Arrangementer/møter 

 

Nordisk høynivåmøte om statsgjeld og koronakrisen (SLUG) 

Nett, 3. september – Ikke prioritert 

 

Antikrigsfestival- og utstilling (Antikrigsinitiativet og Internasjonal kvinneliga for fred 

og frihet) 

Bergen, 3.-20. september – Oversendt til Bergensstyret 

 

International Ecumenical Convocation on the Defense of Human Rights/ Internasjonal 

økumenisk innkalling til forsvar for menneskerettigheter (WSCF) 

Nett, 17. september – Ikke prioritert 

 

Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 20.-27. september:  

Underskrive kronikk: Eilif signerte dette 

Filmsnutt: Eilif sendte inn film.  

 

Konferanseforum (Norges Sosiale Forum) 

Nett, 22. september – Oversendt til LS/Aurora deltok på dette 

 

Gender Equality and Human Rights in a time of COVID-19 and Climate Change 

(FUMEC ALC/WSCF Latin-Amerika) 

Nett, 22. September – Delt på sosiale medier 

 

FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen (ICAN) 



Overalt, 26. september – Ikke prioritert 

 

Heldagskonferanse om bærekraftsmålene (LNU) 

Oslo, 10. oktober – Oversendt til LS 

 

Let's have coffee together – planlegging Staff&Officers Meeting (WSCF-E) 

Nett, 19., 20., 21., 22., eller 23. oktober – Ikke prioritert 

 

Kristne i Palestina – hva nå? 

Nett/Oslo, 20. oktober – Delt på sosiale medier/Aurora deltok 

 

Konferanse om nyskapende ungdomsarbeid (Blå kors) 

Nett, 21. oktober – Ikke prioritert 

 

K-studs årsmøte del 2  

Nett, 29. oktober – Aurora deltok på dette 

 

Dagskonferansen «Når folkeretten brytes» 

Oslo, 3. november – Oversendt til Utvalg for Palestina/Aurora deltok  

 

Palestinakonferansen 2020 (Fellesutvalget for Palestina)  

Oslo/Nett, 5. november – Oversendt til Utvalg for Palestina 

 

Faglig påfyll om migrasjonspolitikk (Norges kristne råd) 

Nett, 5. november – Vi prioriterte ikke dette 

 

Nord-Hålogaland bispedømmes ungdomsting  

Sommarøy, 6.-8. november – Ikke prioritert 

 

Jubileumsuke: 20 år med Kvinner, fred og sikkerhet: Nasjonal markering av FNs 

resolusjon 1325 (FOKUS) 

Nett, 9. - 13. november – Delt på sosiale medier 

 

Medlemsmøte om sikkerhetsrådet (Norges Fredsråd) 

Nett, 10. november – Ikke prioritert 

 

Invitasjon til kirkeledere. Hva trengs av KrF? (KrF) 

Oslo, 11. november – Ikke prioritert 
 

Afghanistanuka (Nansen Fredssenter) 

Nett, 16.-19. november – Fortsatt mulig å delta 

 

Partnermøte (ICAN) 

Nett, 24. november – Fortsatt mulig å delta 
 

Novemberkonferanse 2020 (Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep) 

Oslo, 26.-27. november – Fortsatt mulig å delta 

 

Online Winter School on Advocacy and Solidarity (WSCF-E) 

Nett, 27.-30 november – Fortsatt mulig å delta 



 

Tilslutninger:  

Signere innspills-brev om gjeld til utviklingsministeren før FNs generalforsamling 

(SLUG) 

28. august – Aurora signerte dette 

 

Tilslutning liste over trygge kirker i Oslo (Skeivt Kristent Nettverk) 

17. september – Aurora meldte inn Forbundet  

 

CAF-kampanjen: Boikott togselskapet CAF som bygger ut på okkupert land 

(Fellesutvalget for Palestina) 

14. oktober – Forbundet er tilsluttet 

Snart 50 ratifikasjoner av atomavtalen (ICAN Norge)  

Signere innlegg om at Norge må støtte atomvåpenforbudet – Eilif signerte på vegne av 

Forbundet 

Fysisk markering av 50 ratifikasjoner – Eilif, Henriette, Solveig og Aurora deltok 

Landsstyret anser seg orientert. 

 

1.4 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte  

Eilif innledet til saken:  

Jeg representerte oss på UKM 2.-5. oktober på Hell utenfor Trondheim. Jeg satt i komiteen 

som behandlet en sak om ung frivillighet i kirka. Spesielt en sak om alkohol og kristendom, i 

tillegg til saken om ung frivillighet ble ganske mye debattert.  

 

Lærdom: 

- Forbundet har godt av å delta på en arena hvor vi kan møte andre unge aktører i kristen-

Norge 

- Vi har generelt stor oppslutning rundt våre saker 

- Det er lærerikt og hyggelig  

- Mange vet ikke hva Forbundet er, og det er generelt et stort potensiale for verving og 

profilering på UKM 

- Forbundet bør delta på UKM i 2021 

- Vi bør spesielt ta lærdom fra saken om ung frivillighet i kirka, som ble behandlet på 

møtet, og som jeg satt i komite for.  

- GoPlenum er et flott verktøy for større møter, og bør vurderes for LM 2021.  

 

Gjennomslag: 

  



  

  

 

 

Og  

 

Det finnes menigheter og organisasjoner med retningslinjer, strukturer, tradisjoner og 

(fysiske) hindringer som ekskluderer enkelte grupper fra ansettelse og frivillig tjeneste.   

 

 Disse menighetene og organisasjonene må være klar over at dette kan hindre mange unge 

frivillige fra å engasjere seg. Unge frivillige blir holdt utenfor spesielt på bakgrunn av 

funksjonsnedsettelser, minoritetsbakgrunn, teologisk standpunkt, kjønn og seksuell legning. 

 

Landsstyret anser seg om orientert. 

 

1.5 Orientering fra LNU Trygg! 
 

Synne innledet til saken:  

Sara (Osloforbundet) og Synne var på kurs med LNU om seksuell trakassering i 

organisasjoner. Kurset var et verksted til hjelp for at bla. Forbundet skulle skape en TRYGG 

organisasjon.  



 

Det vi lærte på kurset: 

• Hva trakassering og overgrep er 

• Om egne og andres grenser 

• Om kjøreregler i vår organisasjon 

• At man skal varsle og hvordan 

• Hva vi gjør om noen varsler til oss (generalsekretær/leder) 

 

”Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning 

å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”  

 

Kanskje det kan åpnes for å oppdatere våre dokumenter på etiske retningslinjer. Det kan 

kanskje være mulig å sende det til Ane i LNU for så spørre henne om det er noe vi kan skrive 

tydeligere eller eventuelt endre på.  

 

Vi har også mulighet til å bruke all materiale på LNU sine nettsider for videre kursing og 

annen informasjon. Kanskje det går an å bruke PP som er laget, også legge den ut på våre 

nettsider. 

 

Videre kursing: forslag til å bruke PP som en del av styrekurs evt at vi lager en «kurs-video» 

som sendes ut til alle lokalforbundstyrene. Her kan det også være en fremvisning av våre 

etiske retningslinjer og hva man gjør ved evt varsling.  

 

Anbefaler å sende noen på kurs hvert år med LNU, det er veldig kjekt og lærerikt. Man bli 

også kjent med andre organisasjoner og får høre om andres erfaringer og kjøreregler som man 

kan bruke selv senere. 

 

Synne sender de Forbundets etiske retningslinjer til Ane i LNU, slik at hun kan komme med 

tilbakemelding og tips. Forslag til endringer kan tas opp på Landsmøtet i 2021.  

 

Landsstyret anser seg om orientert. 

 

 

1.6 Orientering om 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 2021 holdes 5.-7. 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 2020:  

Ingvild Yrke, Andreas Eggesvik, Kristian Sløgedal og Solveig Skaugvoll Foss.  

 

Diskusjon:  

 

- Aurora: Kristian, ønsker du å fortsette? 

- Kristian: Vil ikke være instruktør for eget styre. Jeg må se hvilke andre verv jeg har på 

det tidspunktet.  

- Eilif: Viktig med styreinstruktører, men viktigere med lokalforbund. Andreas og Ingvild 

brenner jo for Forbundet, så mulig at de vil fortsette. Jeg har lyst til å søke.  

- Henriette: Vi bruker mye ressurser på styreinstruktører, så kanskje vi kan lønne det. For å 

beholde de gamle, og ikke ha nye hvert år, bør det gjøres attraktivt.  

 

Landsstyret anser seg om orientert. 

 

 

1.7 Orientering om Palestinautveksling 
 

Solveig innledet til saken: 

I starten av året ble det søkt inn penger til å gjennomføre utveksling der ungdommer fra 

Forbundet reiser bort til Palestina, og ungdommer fra PYEM deretter reiser til Norge, slik at 

alle ungdommene sammen kan drive informasjonsarbeid om okkupasjonen her til lands. 

Landsstyret valgte Henriette Smeby, Marianne Meling Kvamsøe og Kaja Aas Feragen til å 

reise på utveksling. Vi endte imidlertid opp med å betale tilbake pengene og avlyse 

utvekslinga som følge av pandemien. 

 

Temaet for årets utveksling skulle være BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), og 

deltagerne i utvekslinga skulle fordype seg i hvordan norske forbrukere kan dra nytte av BDS 

som virkemiddel for å påvirke palestinernes situasjon. Selv om utvekslinga ikke ble 

gjennomført, ble temaet satt fokus på. Sammen med Palestinakomiteen og Fellesutvalget for 

Palestina arrangerte Forbundet en sending om BDS på årets digitale utgave av 

Globaliseringskonferansen. 

 

Forbundet har også vært en (noe passiv) medarrangør av Kirkeuka for fred i Palestina og 

Israel, og hatt foredrag om okkupasjonen på Forbundshelga. 

 

Det er ikke satt en ny dato for utveksling. Det er knyttet tvil til når det vil bli trygt og 

ansvarlig å reise til Midtøsten igjen. Palestinakomiteen har gitt signaler om at de ikke vil 

arrangere turer til Palestina før starten av 2022, mens tre folkehøgskoler eid av KFUK-KFUM 

håper å reise ut allerede våren 2021. 



 

Diskusjon:  

 

- Aurora: Skal vi la de som er utvekslingsdeltakere i år forbli stående på en venteliste eller 

skal vi lyse ut utvekslingen på nytt? 

- Solveig: Lurt å lyse ut på nytt. Altså, avslutte dette prosjektet nå. De som har plass nå, 

kan selvfølgelig søke på nytt. Engasjementet er ikke like stort hos alle.  

- Aurora: Trenger vi vedtak på dette?  

- Solveig: Tenker at vi ikke trenger et formelt vedtak. Komiteen har selv valgt å ikke reise, 

fordi ikke kunne. Det er enighet om det og derfor er det naturlig å si at prosjektet er 

avslutta.  

- Henriette: Enig med Solveig i at vi har avsluttet dette prosjektet. Jeg kan tenke meg å 

søke på nytt.  

- Eilif: Enig i det som har blitt sagt: Prosjektet er avslutta, og utvekslingsdeltakere må søke 

på nytt. 

- Eilif: Hvor i landskapet er Forbundet med sitt Palestinaengasjemtent?  

- Solveig: Olav Fykse Tveit, preses, er veldig tydelig i Palestinaspørsmål. 

Samarbeidsorganisasjoner er veldig positive til vårt engasjement. Norges Fredsråd syns 

f.eks. vårt Palestinaengasjement er overraskende som kristen organisasjon. Mange er 

fortsatt overraska over at en kristen organisasjon har Palestinaengasjement. Viktig å 

fortsette å jobbe med dette for å posisjonere oss.  

- Aurora: KFUK-KFUM har tatt igjen Palestinaengasjement vårt i dag. Vi var først ute 

med Palestinaengasjement på 1970-tallet, men KFUK-KFUM vedtok bred, økonomisk 

boikott av Israel tidligere enn oss. De arrangerte også Operasjon Dagsverk i 2018 der 

pengene skulle gå til KFUK-KFUMs partnere i Palestina. I dag er KFUK-KFUM ansett 

som de kristne palestinavennene.  

- Laura: Kan dere si mer om KFUK-KFUM? 

- Aurora: De er en del av YMCA og YWCA, der YMCA er verdens største 

ungdomsorganisasjon og YWCA er verdens største kvinneorganisasjon. I Norge driver de 

ungdomsarbeid med TenSing-grupper. KFUK-KFUM Global er en bistandsorganisasjon 

som driver Palestinaarbeidet.  

 

Landsstyret anser seg som orientert. 

 

 

1.8 Orientering om Teologismia og PU-midler  
 
Aurora innledet til saken: 

I 2018 fikk Forbundet innvilget sin søknad om Kristelig studieforbunds (K-studs) 

pedagogiske utviklingsmidler (PU-midler). Midlene skulle brukes i det nyopprettede utvalget 

Teologismia til utvikling av økumenisk studieopplegg med øvelser og spørsmål til undring: 

«Kontekstuell bibeltolkning for studenter».  

Vi fikk bevilget 75.000 kroner i støtte for å utvikle bibelbabbelhefte nr. 1 og nr. 2, samt 

liturgisk materiell. Vi har bare mottatt 50.000 (i 2019) fra K-stud, grunnet at prosjektet ble 

billigere enn antatt og mulig manglende budsjettdekning hos K-stud.  

 

I løpet av 2019 ble bibelbabelhefte nr. 1 produsert. Resultatet var svært godt og heftet er nå i 

(bruk) alle lokalforbund. Teologismia har hele tiden kun bestått av Ingvild Yrke og hun har 

stått for alt arbeid med noe støtte fra staben. I løpet av 2020 har arbeidet vært vanskeligere, og 



Ingvild har verken laget bibelbabbelhefte nr. 2 eller liturgimateriell. Derfor har Ingvild trukket 

seg fra oppdraget.  

 

Jeg har vært i kontakt med K-stud og informert dem om at vi ikke klarer å fullføre prosjektet. 

Prosjektet har hatt utgifter på 18 582,- kroner og vi har tilbakebetalt de resterende 31 418,- 

kroner til K-stud. Derav går K-stud-inntektsposten i minus i regnskapet. 

 

Landsstyret anser seg som orientert 

 

 

 

2. Økonomi 
 
2.1 Regnskap tom. oktober 2020 
 
Aurora gjennomgikk regnskapet til og med oktober 2020 og landsstyret diskuterte 

regnskapet:  

 

- Aurora: Det står minus i inntektsposten på K-stud. Det er ikke riktig bokført, så må høre 

med regnskapsfører hva som er riktig bokføring.  

- Eilif: Vi bør fjerne poster der det står null overalt.  

- Kristian: Paraplylisensen for filmvisning: Betyr det alle filmer fra alle mulige kanaler 

eller det begrensa?  

- Aurora: Det må jeg sjekke opp i.  

- Aurora: IT-kostnader-posten sprenges i år pga. ekstra whereby-pakke, nytt 

medlemsregister og utskiftning av nettansvarlig:  

Per 31.10.20 var det brukt 36 084,- og det er budsjettert med 22 000,-. Med ny 

nettsideansvarlig, må vi ut med 1500 x 3 = 4500.  I tillegg skal det betales en engangssum 

på 15 000 for oppgradering av forbundet.no. Det er foreslått å vente til nytt år med dette, 

men det er egentlig ikke lov. Dermed vil utgiftene havne på i underkant av 60 000 kr. 

Synes LS at vi kan ta oss råd til en engangssum på 15 000? 

- Eilif: Landsstyret før oss burde ha sett at vi burde hatt ny nettside, for det er et skrikende 

behov.  

- Kristian: I undersøkelsene om vervekampanje og i Forbundshelgevaluering, skrev flere at 

det er var behov for å oppgradere nettsida kraftig. 

- Eilif: I utgangspunktet burde ikke LS ta seg slike friheter sånn som dette. Men med et så 

stort behov for ny nettside, har vi ikke så stort problem å forsvare dette for landsmøtet.  

- Aurora: Enig i at det ikke er god demokratisk praksis, og at dette ikke bør bli en vane, 

men i et enkelt tilfelle med et så stort behov, burde det gå bra. 

 

Tilleggsopplysninger (innhentet fra Aurora etter endt møte):  

 

- MPLCs paraplylisens for filmvisning dekker følgende: «film eller TV-programmer på 

DVD/Blue-ray, streaming, kringkasting, betalings TV eller video on demand (VOD)». 

Dette betyr altså alle mulige filmer fra alle mulige kanaler.  

 

- Per 15.11.20, hadde Forbundet 262 933,21 på konto.  

 

Landsstyret tok regnskapet til orientering.  

 



 

3. Organisasjonssaker 

 
3.1 Evaluering av Forbundshelga 2020  
 

Kristian innledet til saken:  

 

Forbundshelga må evalueres for å se om det er noe som kan bli bedre.  

Den ble i år arrangert på Utøya fra 11-13. september. I etterkant av helga så hadde 

Forbundshelga komiteen, bestående av Synne Anbjørg Dagestad, Henriette Smeby og 

Kristian Sløgedal, et evalueringsmøte sammen med staben. Hvor vi både kikket på 

evalueringsskjemaet fra deltakerne, men også gikk igjennom egne erfaringer som medlem av 

komiteen.  

 

Da vi startet å planlegge helga så kikket vi på evalueringen fra tidligere års forbundshelg. Et 

gjennomgående tema fra tidligere år var at det var mye opplegg. Komiteen prøvde derfor å 

legge inn litt mer tid til å bare henge. I tillegg til dette så byttet vi ut noe av det faglige 

opplegget til mer sosiale og aktive aktiviteter. 

 

Tilbakemeldingene på dette har vært veldig bra, da flere syntes det var greit med litt mer tid 

til å slappe av eller bli kjent med hverandre på egenhånd. Samt at det kom frem at 

uteaktivitetene også var gøy, både for det sosiale, men også som ett avbrekk fra å «sitte 

stille». 

Nytt i år var også at det ikke ble arrangert landsstyre møte på forbundshelga. 

 

Forbundshelga ble i år arrangert 100% vegetarisk og vi har fått utelukkende positive 

kommentarer på det. Kanskje dette bør vedtas i nytt arbeidsprogram? 

 

Noe som har gått igjen de siste årene er at det har vært vanskelig å rekruttere flere medlemmer 

til å delta. 

Dette kan i år være fordi det kun var folk i Oslo-Forbundet som var med i komiteen. Vi ser 

derfor at det kunne være smart med medlemmer til komiteen fra ulike byer. Erfaringen fra i år 

viser at det er lett å bruke Zoom, Whereby ol. For denne type planlegging. Det kan også være 

hendig med en manual for nye års komiteer. 

 

Forbedringspotensial til neste år er å ha en satt tid for «stilletid» på kvelden som alle kan 

forholde seg til. 

Få flere lokalforbund engasjert i forberedelsene til forbundshelga som kan fungere som en 

«hype man» overfor sitt lokalforbund.  

Ha en profesjonelt laget film fra forbundshelga. 

 

Vedlegg:  

Grunnlag for evaluering av Forbundshelga 2020 

Regnskap Forbundshelga 2020 

 

Kristian la fram resultatene for evaluering av Forbundshelga 2020.  

 

Diskusjon:  

 



- Eilif: Sett i lys av tilbakemeldingene, har vi knekt en kode ved at folk er fornøyde med 

balansen mellom sosial fritid og fast program.  

- Solveig: Veldig imponert over det komiteen fikk til under helga. Jeg følte meg ikke som 

en arrangør, fordi komiteen hadde gjennomført kontroll. Alt var veldig godt planlagt, og 

det ble lite siste liten planlegging. Vi har ikke så mange nasjonale arrangementer, men de 

vi har er veldig viktige. Det er særlig viktig for de små lokalforbundene. 

- Aurora: Hvordan får vi flere med fra flere lokalforbund? 

- Kristian: Vi kan dra rundt, men det blir en top-down approach. Vi burde heller ha noen 

«fra bakken» som reklamerer for Forbundshelga. Vi kan bruke folk som var på 

Forbundshelga i fjor som ambassadører og som kan hype forbudshelga. Samtidig er den 

en utfordring av det var få fra de små lokalforbundene ikke har vært på Forbundshelga 

tidligere.  

- Synne: Man skal jo reise til lokalforbundet i løpet av semesteret, og rett før 

Forbundshelga, kan de som reiser reklamere kraftig for den. Komiteen må begynne å 

snakke om forbundshelga kjempetidlig og få ut arrangementet allerede på våren. Det blir 

lettere å snakke om Forbundshelga når man har et arrangement å vise til.  

- Synne: På evalueringa er det kommentarer på engelsk og man skjønner godt hvem det er. 

Dette må oversettes neste gang.  

 

Aurora la fram regnskapet for Forbundshelga 2020. 

 

3.2 Evaluering Forbundshelga som konsept 

Henriette innledet til saken:  

 

Iht. arbeidsprogrammet 2019-2021 skal landsstyret: 

1.3.4 Ha en helhetlig vurdering av Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept, 

organisering). 

 

I arbeidsprogrammet står det også at landsstyret skal: 

1.3.2 Etterstrebe at minst 20 % av medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år. 

  

Har Forbundshelga en form og konsept som gjør at dette kan oppfylles? 

 

 

Diskusjon:  

 

- Er høsten (september/oktober) et passende tidspunkt?  

o Med hensyn på f.eks semesterstart og eksamen. 

- Synne: Høsten er passende, fordi det fortsatt er varmt og mulig å ha uteaktiviteter. 

Kanskje det vanskelig å få med folk fordi det er starten på et nytt semester? Det handler 

mest om hvilken innsats komiteen gjør for å hype det i forkant.  

- Kristian: Hvis man klarer å bli med så tidlig, er sjansen større for at man engasjerer seg i 

Forbundet seinere.  

- Eilif: Veldig enig. Høsten er veldig fint for å få med folk seinere. 

- Er det attraktivt nok å reise fra andre byer enn Oslo for å delta? 

o Er det for langt og for mye stress å reise fra f.eks. Tromsø eller Stavanger for 

bare én helg?  



o Forbundet har størst medlemsmasse i Oslo og Trondheim, bør dette tas særlig 

hensyn til ved valg av sted? 

- Kristian: Oslo eller Trondheim er greit, fordi de er storbyer og er tilgjengelig for alle. I 

tillegg har vi størst medlemsmasse der.  

- Synne: Enig i dette. For å inkludere flere fra lokalforbundene, kan det være en idé å 

rullere på det. F.eks. ett år i Oslo, og neste år i Trondheim.  

- Kristian: Det kan være fint å heller rullere på hytteturen. Da er det mulig å ha det mellom 

Trondheim og Tromsø. 

- Laura: Jeg syns ikke det er stress å dra langt. Det er viktig å dra dit medlemsmassen er, 

men det er viktigere å styrke lokalforbundene. Og det vil være attraktivt å dra på 

Forbudshelga om det kommer flere fra hele landet til et lite sted. 

- Eilif: Veldig enig i det: fin måte å styrke små lokalforbundene på.  

- Kristian: Vi kan ha Forbudshelga på små steder. Jeg vet f.eks. om et sted i utenfor 

Kristiansand som heter Havglimt. Det er en fin mulighet til å styrke 

Kristiansandsforbundet. Vi kan også ha et mer maritimt preg på helga.  

- Innhold: appellerer innholdet i Forbundshelga? 

o Fokus på faglig innhold (foredrag og workshops) vs. sosiale aktiviteter? 

o Tett program vs. lite program? 

- Henriette: Den fordelinga vi hadde i år, har vært veldig vellykket. Mindre fokus på faglig 

innhold i år enn før og mer sosialt.  

- Henriette: Det bør lages en mal på programmet for helga, som er en sterk oppfordring på 

hvordan man skal ha Forbundshelga. Dette vil gjøre det lettere å organisere. 

- Hvem bør stå for organiseringen? 

o Skal en komite gjøre alt eller skal det fastsettes en arbeidsfordeling mellom en 

LS-styrt komite og ansatte?  

- Henriette: Komiteen følte i år at vi måtte finne opp alt på nytt. Det ble ikke forelagt noe 

som har vært gjort tidligere. Det er noen oppgaver som enkelt kunne vært satt bort til de 

ansatte som f.eks. booke buss. Samtidig er det viktig at det er forbunderne som står for 

planlegginga av innholdet. 

- Eilif: Jeg tar med meg dette til arbeidsprogrammet. Det bør være enkelt og morsomt å 

sitte i komiteen. Det bør lages retningslinjer om hvordan det skal arrangeres med 

arbeidsfordeling mellom komiteen og ansatte.  

- Kristian: Jeg vil foreslå at Forbundshelga skal være 100% vegetarisk i 

arbeidsprogrammet. Staben bør ta ansvar for buss og leirstedet. 

- Er det for mye jobb å arrangere? Brukes det for mye (økonomiske) ressurser på 

Forbundshelga? 

- Kristian: Når vi har så mye penger som Forbundet har, så bør vi bruke det på noe gøy og 

gi noe tilbake til medlemmene. Det er veldig gøy å se resultatet av helga når det blir så 

bra.  

- Eilif: Vi har noe å gå på å utnytte potensialet til neste Forbundshelg. Når vi bruker så mye 

tid og ressurser, har vi mulighet til å utnytte potensialet.   

- Aurora: Utøya er et veldig dyrt sted å bruke, så det er fullt mulig å finne et billigere sted 

om det er ønskelig. 

 

 

- Eilif: Hvordan ligger vi an med 20 % av medlemsmassen på Forbundshelga i? Dette skal 

vi svare på for landsmøtet.  

- Henriette: Vi er under 20% av medlemsmassen på Forbundshelga i år med 15 deltakere 

og 155 medlemmer.  



3.3 Planlegging av Forbundshelga 2021 
 
Henriette innledet til saken:  

Iht. arbeidsprogrammet 2019-2021 skal landsstyret:  

1.3.1 Arrangere Forbundshelg årlig. 

Frem til 2018 har forbundshelga blitt arrangert på Haugtun, men i 2019 og 2020 ble den 

arrangert på Utøya. LS må derfor ta stilling til hvor og når Forbundshelga 2021 skal avholdes.  

LS bør bruke den foregående diskusjonen i sak 3.1 og 3.2 i vedtaksprosessen. 

Kirkeuka for fred 2021 arrangeres 19.-26. september, og det foreslås at datoen for 

Forbundshelga settes i forbindelse med dette. 

Forslag til vedtak: 

Forslag 1. Forbundshelga 2021 avholdes 24-26 september på Utøya. Generalsekretær er 

ansvarlig for å booke oppholdet, og gis også fullmakt til å sette ny dato (nær vedtatt dato) hvis 

Utøya ikke er ledig 24-26 september. 

Forslag 2: Forbundshelga 2021 avholdes xxx (dato) på xxx (sted). 

Diskusjon:  

- Synne: Det siste året har vi snakka om at Forbundet er i endring. Jeg vil gjerne flytte 

Forbudshelga til Trondheim.  

- Kristian: Vil foreslå Havglimt eller Grønningen fyr fordi begge er i nærheten av 

Kristiansand. Grønningen fyr ligger værhardt til. Havglimt ligger litt lunere til. Veldig 

fint for å bygge opp Kristiansandsforbundet. Også er det veldig tilgjengelig for folk fra 

Stavanger.  

- Henriette: Vil gjerne slå et lite slag for Utøya. Har gode fasiliteter og står for mat, slik at 

det er enkelt å være der. Utøyas historie er et veldig fint bakteppe for å diskutere ting vi 

er opptatt av. Personalet er enkle å samarbeide med. Enig at det gagner først og fremst de 

som bor i nærheten.  

- Eilif: Leste om Havglimt og syns det virker som et fint sted. Det er eid av NMS som har 

konservative meninger om samliv og seksualitet. Da gir man indirekte støtte til en org. 

som vi ikke bør støtte. Mange kristne steder har «blod på henda».  

- Henriette: Enig med Eilif.  

- Synne: Skårøya ved Hitra er et mulig leirsted. Det ligner litt på Utøya, ved at man kan gå 

på tur og f.eks. padle i kajakk. Prisen per døgn er under 5000,-. Det er 70 sengeplasser og 

vi kan få servert mat. 

- Eilif: Dette blir litt for utenfor allfarvei.  

- Aurora: Støtter opp om å ha Forbunshelga der vi har små lokalforbund.  

- Kristian: Grønningen fyr eies av Turistforeningen. Under 4000,- per døgn. Man er på en 

øy.  

- Kristian: Bør sette opp en prioritert rekkefølge. 

- Henriette: Kan vi utsette dette? 

- Eilif: Fullt mulig. 

- Aurora: Ja, enig. Noen må få ansvar for å følge opp. 

- Henriette: Blir det for seint å booke Utøya i januar? 



- Aurora: Vi kan etablere kontakt med Utøya for å holde datoene åpne.   

- Kristian: Vi kan sette opp en prioritert rekkefølge på steder å arrangere Forbundshelga. 

Dette kan vi gjøre så raskt som mulig slik at vi slipper å vente til LS i januar. 

- Synne: Dette kan stemmes over på mail.  

Forslag 1 (fra Kristian): (Forslag trukket) 

Havglimt eller Grønningen fyr.  

Forslag 2 (fra Aurora): (Forslag trukket) 

«Generalsekretær er ansvarlig for å booke oppholdet, og gis også fullmakt til å sette ny dato 

hvis det er nødvendig (nær vedtatt dato).» 

Forslag 3 (fra Synne): (Forslag trukket) 

Skårøya (utenfor Trondheim) 

Forslag 4 (fra Kristian): (Forslag trukket) 

1. Grønningen fyr 

2. Skotnes leirsted (KFUK-KFUM), utenfor Askøy 

3. Utøya 

Forslag 5 (fra Eilif): (Forslag trukket) 

Henriette får ansvar for å samle og forslagene fra dette møtet og komme med konkrete forslag 

til steder å arrangere Forbunshelga.  

Forslag 6 (fra Kristian): (Forslag trukket) 

Henriette og Kristian får ansvar for å samle og forslagene fra dette møtet og komme med 

konkrete forslag til steder å arrangere Forbunshelga.  

Forslag 7 (fra Synne): (Forslag trukket) 

Den gamle Forbundshelgkomiteen får ansvar for å samle og forslagene fra dette møtet og 

komme med konkrete forslag til steder å arrangere Forbunshelga.  

Forslag 8 (fra Kristian):  

Den gamle Forbundshelgkomiteen og generalsekretær får ansvar for å samle forslagene fra 

dette møtet, men har også mulighet til å undersøke forslag til andre steder, for så for å komme 

med en prioritert liste på hvor og når Forbunshelga 2021 skal arrangeres. Dette gjøres så fort 

som mulig. 

 

Vedtak: 

Den gamle Forbundshelgkomiteen og generalsekretær får ansvar for å samle forslagene fra 

dette møtet, men har også mulighet til å undersøke forslag til andre steder, for så for å 

komme med en prioritert liste på hvor og når Forbunshelga 2021 skal arrangeres. Dette 

gjøres så fort som mulig. 

Enstemmig vedtatt.  



3.4 Evaluering av vervekampanjen 2020 og vervekampanjen som konsept 

 
Solveig innledet til saken:  

 

I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det:  

Landsstyret skal:  

1.7.1 Ha en offensiv vervekampanje hvert år. 

I år fikk vervekampanjen disse resultatene: 

Nye medlemmer Målsetninger Status  

Bergensforbundet  0 

Kristiansandsforbundet  1 

Osloforbundet 12 8 

Stavangerforbundet  2 

Tromsøforbundet 1 0 

Trondheimsforbundet  1 

SUM 13 12 

 

Vervekampanjen har blitt planlagt i landsstyret, og informert om gjennom facebookgruppa 

«Aktiv i Forbundet» og facebookeventet «Forbundets vervekampanje 2020» i forkant av og 

underveis i kampanjen. Innleggene har hovedsakelig tatt for seg vervetips og promotering av 

vervepremiene. En utfordring har vært at mobilisering til verving har måttet skje i det samme 

naturlige tidsrommet som mobilisering til Forbundshelga. 

Nok engang har vi lagt relativt mye ressurser i en vervekampanje som ikke har gitt noe skred 

av nye medlemmer. Vi er veldig glade for alle som har kommet til, men disse kan like godt ha 

kommet til som følge av en god semesterstart enn som følge av en god vervekampanje. 

Med bakgrunn i de tre vedleggene, som beskriver gjennomføringa og resultatene fra de siste 

få årenes vervekampanjer, samt amatørmessig forskning om våre medlemmer og hvordan de 

har blitt rekruttert, evaluerer landsstyret årets vervekampanje og vervekampanjen som 

konsept. 

Vedlegg: 

Tidligere evalueringer av vervekampanjer i LS 

Sammenligning av vervekampanjer 2017-2020 

Medlemsundersøkelse 

Diskusjon:  

- Henriette: Ifølge medlemsundersøkelsen, tar det en stund før folk melder seg inn i 

Forbundet. Det er interessant at det ikke skjer med en gang. Kanskje det ikke bør være et 

mål at folk skal melde seg inn med en gang. Vi kan heller bruke mer krefter på å gjøre 

folk interesserte i Forbundet, for så melde seg inn etter hvert.  



- Kristian: Det er at noen lokalforbund ikke har satt egne vervemål, gjenspeiler at 

lokalforbundene ikke er så interesserte i å verve nye. Det nytter ikke med et tall om man 

ikke er interesserte.  

- Eilif: Hvordan skaper man engasjement?  

- Kristian: Engasjementet kommer ikke med at staben og ledelsen sier det. Man må kjenne 

på engasjementet selv.  

- Eilif: Man kan ikke vedta et engasjement. Det er vanskelig. Vi kan satse på store og 

populære arrangementer som så vekker interesse. Vi må legge opp til at folk bruker tid 

før de melder seg inn. Folk har engasjement for å lage gode lokalforbund, som så kan 

føre til nye medlemmer.  

- Henriette: Hva gjør vi med vervekampanjen? 

- Solveig: Nå står det i arbeidsprogrammet at vi skal ha vervekampanje. Kanskje det ikke 

trengs å stå i nytt arbeidsprogram? Vi kan ha en annerledes formulering. Arrangementer 

synes viktig. «Fokusere på rekruttering på arrangementer». 

- Eilif: Viktig poeng at tidligere vervekampanjer ikke har funka godt. Viktig å tenke nytt. 

Derfor fint med arrangementer som rekrutteringsarena. Kanskje ikke ordet verving ikke 

er det riktige.  

- Henriette: Bra jobba med å finne grunnlag for saken, Solveig. Godt grunnarbeid! 

- Solveig: Syns folk har vært flinke på å kommentere på de store spørsmålene. Hva med de 

små? Hvordan har det vært på sosiale medier? Vervepremier?  

- Henriette: Det var godt med informasjon på sosiale medier. Kan være at folk ute i 

lokalforbund ikke føler eierskap til kampanjen. Burde høre hva andre syns om dette. 

Vervepremier har ikke vært min motivasjon til å verve. 

- Eilif: Vervepremier er ikke den største motivasjonen. Selv hadde jeg ikke tid til å verve 

under selve vervekampanjen. Etterpå har jeg verva mange. Vi må tilbake til 

engasjementet.  

- Kristian: Vervepremier funker ganske bra, så jeg verva en ekstra fordi jeg ville ha premie. 

- Eilif: Fint med et slikt perspektiv.  

- Aurora: Tidligere landsstyrer har vært veldig opptatt av at vervepremier vil føre til 

veldige mange nye medlemmer. Vi ser jo nå at det ikke er så viktig. 

- Synne: Litt stress med vervekampanjer på høsten, men gøy med premier likevel. Fint med 

vervekampanje over ett år, fra landsmøte til landsmøte. Da kan vi dele ut vervepremier på 

landsmøtet. Vi tar i et tak på høsten før Forbundshelga, men kampanjen går over lengre 

tid.  

- Eilif: Veldig god idé. Veldig demotiverende med å få få folk i løpet av kampanjen. Mer 

motiverende med mange nye folk gjennom hele året.  

- Aurora: Vi bør ha vervepremier gjennom året. 

- Eilif: Vi må heie på de frivillige og de som gjør en innsats i Forbundet. Vi skryte mer av 

folka som verver for å skape mer engasjement. Vervepremiene kan være en måte å gi noe 

tilbake til frivillige på. 

- Synne: De som har vært ikke så lenge kan også få muligheten til å få premier. Det trenger 

ikke bare for dem som alltid har vært med.  

- Henriette: Hvordan vedtas dette?  

- Eilif: Vi skal innstille på arbeidsprogram som da legger grunnlaget for nye 

vervekampanjer. Dette vedtas av landsmøtet 2021.  

- Kristian: Forbundet stiller seg bak veldig mange ulike saker. Men jeg og en del andre ble 

med for det hyggelige studentfellesskapet. Kanskje det kan frontes på stand?  



- Eilif: Vi har mange fine meninger, men det er det sosiale folk er med i Forbundet for. 

Kan være et fint perspektiv nå under coronaen. 

 

3.5 Planlegging av semesterstart 
 

Solveig 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.  

 

Kontoret vil gjerne bistå alle lokalforbund som trenger det med å gjennomføre en god 

semesterstart i januar. 
 

Foreløpig har vi ikke sett at noen studiesteder planlegger å arrangere foreningsdager januar 

2021. Si fra om du vet om noen! I byene hvor vi ikke kommer til dekka bord i form av en 

foreningsdag arrangert av studiestedet/samskipnaden, velger vi en dag i starten av semesteret 

og kjører egen stand. 

 

For at kontoret (og eventuelle frivillige fra landsstyret, om noen kan ta seg tid) skal rekke 

rundt til alle lokalforbund og bidra med standkurs og på stand hvor enn det trengs, må 

planlegginga starte før det braker løs. Det er derfor viktig at lokalforbundsstyrene snakker 

sammen før jul om hvordan de vil arrangere sin semesterstart. 

 

Diskusjon:  

- Henriette: Det er vanskelig å vite hva slags arrangementer man kan holde i januar og 

vanskelig å vite hva vi skal gjøre. Men bør legge opp til arrangementer, for vi vil slite 

hvis ikke.  

- Eilif: Det er vanskelig å vite hva som skjer i januar. Vi må bli enige om å lage en god 

strategi som et alternativ til å stå på stand. Vi må lage en god plan på digital verving 

under semesterstarten, altså en god digital kampanje. Kan vi bruke en del av pengene som 

er satt til semesterstart på annonsering i stedet for reiser? 

- Aurora: Vi er på nytt regnskapsår under semesterstarten, noe som betyr at vi kan ha mer 

midler til annonsering og mindre til reiser. 

- Aurora: Kan vi finne en mellomløsning mellom fysisk og digital kampanje? 

- Eilif: Vi må aktivisere lokalstyrer. Vi må få fram semesterstartsfølelsen i 

lokalforbundene.  

- Kristian: Vi kan kjøpe en kube som gjør det trygt å stå på stand: Kanskje Forbundet kan 

kjøpe inn disse? https://www.vyzrtech.com/products/bio-vyzr 

- Aurora: NKS kan ikke kjøpe dette, så dette blir opp til lokalforbundene å kjøpe. 

- Aurora: Skal vi konkretisere mer? 

- Eilif: Det blir opp til staben å finne ut av hvordan det faktisk det gjennomføres, fordi vi 

ikke vet hvordan ting vil se ut i januar.  

- Kristian: Kan vi åpne opp for at vi ikke skal ha to stands? 

- Eilif: I arbeidsprogrammet står det at det skal gjøres og det forplikter. Gjøres det ikke, må 

det begrunnes for landsmøtet.  

https://www.vyzrtech.com/products/bio-vyzr


3.6 Tilstanden i små lokalforbund 

 
Eilif innledet til saken:  

 

Lokalforbundene er rangert etter hvor kritisk situasjonen i de ulike lokalforbundene oppfattes: 

 

Stavangerforbundet:  

De to siste årene har aktiviteten i Stavangerforbundet tatt seg opp. Ved årsmøtet i 2020 ble 

fem styremedlemmer valgt. Dette styret rekrutterte stadig nye medlemmer, men syns det var 

vanskelig forholde seg til beskjeder fra kontoret. Det kunne for eksempel være å sette opp et 

helt semesterprogram, stå på stand og følge sine egne vedtekter for innkalling og 

gjennomføring av allmøte. 

Etter gjennomføringen allmøtet i starten av september, fikk staben og ledelsen beskjed om at 

alle styremedlemmer i Stavangerforbundet hadde trukket seg. Siden den gang, har det ikke 

vært noe aktivitet i Stavangerforbundet. Vi har et medlem i Stavangerforbundet, Kaja Aas 

Feragen, som har sagt seg villig til å delta på arrangementer, men ikke arrangere noe. Solveig 

har jobbet med å dra i gang et arrangement om klima, i samarbeid med miljøorganisasjoner. 

Dette er satt på vent, hovedsakelig fordi det måtte nedprioriteres blant andre gjøremål, men nå 

også pga. coronasituasjonen. Per nå er det ingen aktivitet i Stavanger.  

 

Kristiansandsforbundet:  

Kristiansandsforbundet ble startet i 2018 og har hatt lite aktivitet siden da. Per nå er kun 

Ingrid styremedlem, mens det totalt er fire medlemmer i Kristiansandsforbundet. Denne 

høsten har fokuset ligget i å hjelpe Kristiansandsforbundet med å arrangere litt større 

arrangementer. Semesterstarten gikk veldig bra i Kristiansand, der mange skrev seg opp på 

interessert-liste, seks stykker møtte opp på åpent møte og en av disse meldte seg inn i 

Kristiansandsforbundet. Dette er kjempeseier i seg selv! I tillegg har det blitt arrangert en 

byttekveld. Klimaarrangementet planlagt for 13. november måtte dessverre avlyses. Her 

kunne det møtt opp potensielle nye medlemmer. Per nå er det ingen aktivitet i Kristiansand. 

 

Tromsøforbundet:  

Tromsøforbundet har i lang tid hatt vanskeligheter med å få til arrangementer, både med nytt 

og gammelt styre. Det har ført til at styremedlemmene i Tromsøforbundet, Silvia og Konrad, i 

utgangspunktet er veldig leie av styrearbeid og alt ansvaret det medfører. Derfor har få 

arrangementer faktisk blitt gjennomført. Etter møter med Eilif og Aurora har de blitt 

oppfordret til å gjøre ting de har lyst til og funnet tilbake til noe av motivasjonen til å drive 

lokalforbundet. Dermed har de arrangert en bowlingkveld. Også her sliter de med å få tak i 

nye medlemmer.  

 

Bergensforbundet:  

Aktiviteten i Bergensforbundet har de siste årene gått opp og ned. Det siste året har det vært 

relativt stabilt med ca. fire-fem arrangementer per semester. Dette er kun takket være eneste 

gjenværende styremedlem, Elisabeth. Hun skal nå flytte fra Bergen, og da vil 

Bergensforbundet stå uten styremedlemmer. Elisabeth har sagt seg villig til å fungere som en 

ressursperson for de nye som vil ta over driften av Bergenforbundet. Hun kommer til å 

reklamere for dette på siste arrangement i høst.  

 

Vi må erkjenne at vi ofte er fokusert på det formelle lokalforbundene må gjøre 

(semesterprogram, stand, årsmøte, LS-arbeid) og ikke så mye hva de ønsker å gjøre. Dette er 

noe av grunnen til at styret i Stavangerforbundet trakk seg. Der vi tidligere har vært opptatt av 



instrumentell frivillighet, der det viktigste er at alle skal kunne gjennomføre et sett med faste 

oppgaver, er det heller viktig å være opptatt av organisk frivillighet, der poenget er at ulike 

forbundere skal kunne gjennomføre ulike oppgaver basert på hva de selv ønsker å gjøre.  

 

De små og sårbare lokalforbundene krever mye ressurser og kapasitet fra både staben og 

ledelsen. Og når aktiviteten synker og så hele lokalforbund synker blir arbeidet svært tungt. 

Likevel er det svært viktig å huske på at vi står midt i en pandemi, og at det er mye av 

grunnen til at det går så dårlig i de små lokalforbundene.  

 

Med dette som bakteppe, bør landsstyret diskutere hva som bør gjøres med de små 

lokalforbundene. Vi ser at vi nå er i en omstillingsfase og ønsker å tenke nytt om hvordan 

lokalforbundsaktiviteten drives. 

 

Landsstyret bes ta stilling til følgende spørsmål:  

- Hva skal landsstyret gjøre for å snu den negative trenden? / Hvordan kan LS legge rette 

for at lokalforbundene blir mindre sårbare og mer stabile? 

- Hvordan kan strukturene i Forbundet endres slik at vi ikke stadig vekk må redde 

lokalforbundene fra å synke? 

- Hvordan kan LS legge til rette for organisk frivillighet? 

- Hvor mye skal de ansatte/ledelsen gripe inn i et lokalforbund som synker?  

 

Diskusjon:  

 

- Henriette: Lokalforbundene bør legges i koma og energien bør brukes på å styrke de tre 

sterkeste lokalforbundene: Bergen, Oslo, Trondheim. Særlig nå under corona. Vi 

fokusere på organisk frivillighet.  

- Hva skal landsstyret gjøre for å snu den negative trenden? / Hvordan kan LS legge 

rette for at lokalforbundene blir mindre sårbare og mer stabile? 

- Eilif: Kjemper vi en krig på veldig mange fronter ved å holde liv i de små 

lokalforbundene? Kanskje vi trenger en restart for å tenke oss om å hvordan vi skal drive 

disse lokalforbudene? Kan ta det opp om et par år, kanskje?  

- Kristian: Om vi skal legge ned, handler det om mangel på engasjement. Kanskje det er 

bedre å legge dødt for en periode.  

- Synne: Det viktigste vi gjør, er å støtte opp om Oslo og Trondheim, for det er lett at de 

knekker. Det går ikke så veldig bra med Trondheimsforbundet. Skummelt at vi brukt så 

mye tid på de små.  

- Kristian: Hvis Oslo og Trondheim blir såpass store, kan det komme folk som har lyst til å 

starte opp i egne studiebyer. I Bergen er det veldig stort potensiale med mange studenter 

og mange kristne.   

- Aurora: Man må være bevisste på at man mister de få man allerede har, om man 

bestemmer seg for å legge noen lokalforbund sovende. Når man starter opp igjen, må 

man begynne på bar bakke.  

- Synne: Enig i det. Det kan føre til mer jobb seinere, men må tenke på hvilken kapasitet 

man har på kontoret. Hvis staben bare fokuserer på de små, kan vi plutselig miste de 

store.  

- Eilif: Mitt inntrykk er at det er slitsomt å sitte i styret i de store lokalforbundene. Det at vi 

mister noen, er kanskje noe vi må risikere, for å unngå at de store også synker.  

- Hvordan kan strukturene i Forbundet endres slik at vi ikke stadig vekk må redde 

lokalforbundene fra å synke? 



- Henriette: Vi har en splitt og hersk-ideolog, ved at vi skal spre oss i mange ulike 

lokalforbund. Det tåler ikke Forbundet, fordi vi er for små. Vi kan ikke ha flere 

lokalforbund enn det vi klarer å administrere. 

- Eilif: Nå er det sånn at man først blir medlem når man allerede er med på et møte. Vi kan 

ha et frivillighetsregister, der det står hva ulike personer er gode på. Det er ikke 

nødvendigvis slik at de må sitte i styret. Organisasjonsrådgiver kan ha dette 

frivillighetsregisteret.  

- Kristian: Rart at organisasjonsrådgiver skal gjøre dette. Det å ha oversikt over hvem som 

har ulike egenskaper burde heller styret eller styreleder i lokalforbundet ha. Jeg har selv 

laga en oversikt over folk i Osloforbundet.   

- Eilif: Organisasjonsrådgiver skal bistå med det, men styret skal ha ansvaret. 

- Aurora: Viktig prinsipp at det er lokalforbundsstyrene som har ansvaret og i 

utgangspunktet gjør dette. Forbundet er og skal være studentstyrt.  

- Henriette: Viktig at vi skal ha et register som styret skal være ansvarlig for. Det funker 

for større styrer, men vanskeligere for små styrer. Viktig å ha en «sentral» oversikt slik at 

det ikke forsvinner om et styre skiftes ut.  

- Synne: Veldig rart hvis noen i Oslo skal ha register på noen som er i Trondheim. Vi må 

forkaste tanken om at man skal inn i styret med en gang. Styret må i forkant planlegge 

hvem som skal ta over som styremedlem. Da unngår vi å spørre dem første gang de er på 

arrangement. 

- Henriette: Enig i det, men det taler ikke imot at organisasjonsrådgiver også har oversikt. 

Det må ikke falle for mye på styrene.  

- Synne: Jeg er delvis enig. Lokalforbundsstyrene må pushes mer til å planlegge. Men skal 

ha siste ansvar for dette.  

- Eilif: Organisasjonsrådgiver kan ha en mer aktiv rolle som en jordmor og tilrettelegge og 

dyrke fram engasjementet i lokalforbundene. Org.råd. kan heller trekke i trådene. 

- Kristian: Man er ulike fra by til by og lokalforbund til lokalforbund. Dumt med klare 

retningslinjer som skal funke for alle. Ansatte skal ikke blande seg så mye inn i 

lokalforbundene. Org.råd. må evt. være til stede på alle arrangementer for å skaffe seg 

oversikt over egenskaper for register. Om det er kun 2 stk. styret, kan heller 

lokalforbundet spørre ansatte og LS om konkrete ting. Ansatte kan være til hjelp, men 

skal ikke styre noen ting.  

- Solveig: Bra å etterstrebe organisk frivillighet og at alle har forståelse for det. Organisk 

frivillighet kan hindres av ansatte. Hvis vi kommer med pålegg og mas på lokalforbund, 

kan det være et hinder for organisk frivillighet. Ansatte skal bistå konstruktivt. Det beste 

er at lokalforbundet er tydelig på hva de trenger styret til. Det kan handle om å avlaste 

arbeid og gjøre oppgaver som de ikke har tid til å gjøre selv. Lokalforbundsstyret må 

spørre. Noen lokalforbund er små og da må ansatte være mer på ballen og f.eks. spørre 

om hvordan det går med arrangementsplanlegging. Noen har ikke lyst til å jobbe med 

semesterprogram. Det er best når lokalforbundene gjør ting selv og ikke blir pålagt ting. 

Men dette er vanskelig å unngå når de er små.  

- Eilif: Denne diskusjonen må tas til etterretning til arbeidet med arbeidsprogrammet som 

skal opp på neste LS-møte og vedtas på LM.  

- Kristian: Det hender at Osloforbundet trenger hjelp og da spør vi. Men ellers klarer vi 

ting selv. Ansatte kan spørre små lokalforbund: Hvordan kan tilrettelegge for ting skal bli 

enklere og tilrettelegge for dem, f.eks. i forbindelse med semesterprogram?  

- Hvordan kan LS legge til rette for organisk frivillighet? 

- Eilif: Vi kan bli flinkere på å fange opp interesser rundt i organisasjonen. Ringe i 

forbundskollektiv? Kan staben gjøre dette? Ringe i folk i Oslostyret?  



- Kristian: Igjen føler jeg at det bærer preg at ansatte blander seg mye inn. Når man blir 

kjent med folk i lokalforbundet, blir det enklere å få oversikt over egenskaper/interesser. 

Ansatte burde ikke blande seg inn i dette. 

- Aurora: Enig i det Kristian sier. Dette vil fungere veldig bra der lokalstyret fungerer godt. 

I små lokalforbund, må heller ansatte være på ballen.  

 

Landsstyret tar diskusjonen til orientering. 

 

3.7 Forbundets syklus 
 

Solveig innledet til saken:  

Medlemmene våre trekker fram at for Forbundet som en liten organisasjon har det en stor 

verdi å møte andre forbundere gjennom nasjonale arrangementer for å styrke 

forbundsidentiteten og kjenne på at vi er flere som trekker i samme retning. 

 

Per nå har vi to faste nasjonale arrangementer i året: landsmøte i midten/slutten av mars, og 

Forbundshelga i midten av september. I denne saken diskuterer landsstyret om vi kan åpne 

muligheten for å ha et tredje nasjonalt arrangement i året, for eksempel i en behagelig og jevn 

rytme gjennom å ha landsmøte tidligere på året, og eventuelt dytte Forbundshelga til litt 

senere på høsten. 

 

I Forbundets treårsplan står det at det skal arrangeres en årlig hyttetur til Bergensforbundets 

egen storstue, nemlig Larsbu på Finse. Det er lenge siden Forbundet aktivt har brukt Larsbu, 

men midt i oktober begav en tapper gjeng forbundere seg ut på tur for å teste forholdene, og 

alt tyder på at vi kan klare å gjenreise Larsbu som en bastion av fellesskap og inspirasjon vi 

oppsøker sammen en gang i året. 

 

 

Diskusjon:  

 

- Kristian: Kudos til de som arrangerte Larsbu-tur i år. Det ga ny giv.  

- Eilif: Dette kan være med på å styrke små lokalforbund, da dette gir noe tilbake til 

forbunderne.  

- Kristian: Hvem står som arrangør av Larsbu-tur? NKS? Samarbeid mellom lokalforbund? 

Egen komité? 

- Eilif: Dette kan LS ta stilling seinere. Samarbeid mellom flere lokalforbund. Oslo og 

Bergen f.eks. 

- Eilif: Finsevennene er gøy å spille på! 

- Aurora: LS må være bevisste på at LS-året forskyves slik at alt må skje tidligere enn det 

det gjør i dag.  

- Synne: Da må alle lokalforbund ha sine årsmøter tidligere.  

- Aurora: Programmet rundt semesterstarten skrumpes inn kraftig ved dette.   

- Eilif: Skal vi klargjøre en syklus som LM kan vedta? Eller vi kan heller inkludere dette i 

nytt arbeidsprogram? 

- Kristian: LS kan arrangere tre arrangementer i løpet av året, også kan heller 

lokalforbundene samarbeide om et fjerde.  

- Henriette: Problemet med en hyttetur arrangert av lokalforbundene, er at lokalforbundene 

er økonomisk ansvarlige.  

- Synne: Er det noe i veien for å planlegge et spontant arrangement slik som i høst? Vi har i 

utgangspunktet mye å gjøre. Og da er det mindre stress som noe kan planlegges spontant.   



 

 

Forslag til vedtak i sakspapirer:  

Landsstyret vil etterstrebe å ha tre nasjonale arrangementer i året: 

Landsmøte i februar 

Hyttetur til Larsbu i mai 

Forbundshelga i september/oktober 

Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag 1 (fra Kristian):  

Landsstyret vil etterstrebe å ha tre nasjonale arrangementer i året: 

Landsmøte i februar 

Hyttetur til Larsbu i løpet av vårsemesteret 

Forbundshelga i september/oktober 

Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag 2 (fra Eilif): (Forslag trukket) 

Landsstyret vil etterstrebe å ha fire nasjonale arrangementer i året: 

Landsmøte i februar 

Hyttetur til Larsbu i løpet av vårsemesteret og høstsemesteret.  

Forbundshelga i september/oktober 

 

 

Vedtak:  

Landsstyret vil etterstrebe å ha tre nasjonale arrangementer i året: 

Landsmøte i februar 

Hyttetur til Larsbu i løpet av vårsemesteret 

Forbundshelga i september/oktober 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

3.8 Valg av styremedlemmer til NSKF 
 

Aurora 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.» 

Vedtak på landsstyremøtet i august lyder følgende:  

«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.» 



Hanne Cecilie Widnes’ og hennes personlige varas, Hanna Barth Hake, valgperiode utløper 

01.01.2021.  

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.  

Hanne Cecilie er tidligere generalsekretær i Forbundet og er ansett av valgkomiteen som en 

ressurs for huskomiteen. Hanna Barth Hake har sittet som vara i huskomiteen i flere år.  

Vedtak: 

Hanne Cecilie Widnes oppnevnes til medlem av huskomiteen i en periode på 6 år. Hanna 

Bath Hake oppnevnes som Hanne Cecilie Widnes sin vara. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.9 Landsmøtet 2021 
 
3.9.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM21 
 
Aurora innledet til saken:  

 
Landsstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet, som holdes i Oslo 12.-14. 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 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 januar-

møtet. Da må ansvarsfordelingen avgjøres på dette møtet.  

 

Vedlagt denne saken er et forslag til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2021.  

 

Dagsorden på landsmøtet i 2020 ble kraftig forkortet, og dermed utgikk flere saker. Det betyr 

at disse sakene må behandles på landsmøtet i 2021.  

Noen saker ble ikke behandlet i det hele tatt:  

Teologisk plattform, Sammenslåing grunnlagsdokumenter. 

Andre saker ble behandlet og vedtatt tentativt (midlertidig): 

Treårsplan 2020-2023, Etiske retningslinjer 

Disse må likevel plenumbehandles på det kommende landsmøtet for å få en best mulig 

demokratisk prosess.  

 

Hvilke saker som ellers må behandles på landsmøtet er bestemt av Forbundets vedtekter eller 

arbeidsprogrammet. Landsmøtene følger også en to-årig syklus der vi annet hvert år behandler 

grunnlagsdokumenter og de øvrige årene vedtar et arbeidsprogram for to år. 

 

I år skal nytt arbeidsprogram vedtas, og grunnlagsdokumentet for Forbundets 

Palestinaengasjement skal åpnes for behandling.  

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 og 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 2021: Denne må være ferdig til møtet i januar, og utkastet vil da være 

fungerende budsjett for NKS fram til landsmøtet. 

 

3.1 Landsstyrets årsberetning 2020-2021: 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. 

 

Vedlegg: 

Forslag saksliste og ansvarsfordeling LM2021 

Forslag dagsorden LM2021 

 

 

Vedtak:  

Forslag til saksliste og ansvarsfordeling LM 2021 
 
 Forberedelser Saksansvarlig 

1. Konstituering   
1.1 Åpning og opprop Eilif Eilif 

1.2 Godkjenning av innkalling Aurora Eilif 

1.3 Valg av møteledelse  Aurora/Eilif Eilif 

1.4 Godkjenning av forretningsorden Aurora Ordstyrerbordet 

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden  Aurora Ordstyrerbordet 

1.6 Valg av referenter  Aurora/org.råd Ordstyrerbordet 

1.7 Valg av protokollunderskrivere Aurora Ordstyrerbordet 

1.8 Valg av tellekorps Aurora Ordstyrerbordet 

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer Aurora Ordstyrerbordet 
  

 
2. Referat fra LM 2020   
2.1 Referat fra Landsmøtet 2020 til godkjenning  Aurora Aurora 
  

 
3. Årsmeldinger 2020 og rapporteringer   
3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2020-2021 Eilif Eilif 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Lokale årsmøter Lokale repr. 

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering Ansatte Org.råd 

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd Aurora Aurora 

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa Aurora Aurora 

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering BIFFE BIFFE 

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering NSKF Helena/Olav 

3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT AKT-redaktør Patrick Justad 



3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering Utvalg for Palestina Henriette 

3.10 Årsberetning fra Utvalg for likestilling  Utvalg for likestilling Rebecca Lunde 

3.11 Årsberetning fra Teologismia Teologismia Ingvild Yrke 
  

 
4. Regnskap for 2020   
4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS Aurora Aurora 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  Lokale årsmøter Aurora 

4.3 Regnskap BIFFE til orientering  BIFFE BIFFE 

4.4 Regnskap NSKF til orientering NSKF Helena/Olav 
  

 
5. Budsjett 2021   
5.1 Budsjett for NKS 2021 Aurora Aurora 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering  Lokale årsmøter Aurora 
  

 
6. Lover og vedtekter   
6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter Aurora Aurora 
  

 
7. Organisasjonssaker   
7.1 Treårsplan 2020-2023 (vedtas endelig) Landsstyret Eilif 

7.2 Arbeidsprogram 2021-2023 Landsstyret Eilif 

7.3 Årstema 2021-2022 Landsstyret Henriette 

7.4 Teologisk plattform (ikke behandlet LM20) Landsstyret Synne 

7.5 Grunnlagsdokument Palestina Landsstyret Henriette 

7.6 Sammenslåing grunnlagsdokumenter (ikke behandlet LM20) Landsstyret Eilif 

7.7 Etiske retningslinjer (vedtas endelig) Landsstyret Synne 

7.8 Forbundets visjon og slagord Landsstyret Eilif 
  

 
8. Valg   
8.1 Valg av leder av NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

8.3 Valg av LS-representanter for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2022 Valgkomiteen Valgkomiteen 

8.5 Valg av revisor for NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina Landsstyret Henriette 

8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling Landsstyret Henriette 

8.8 Valg av leder for Teologismia Landsstyret Henriette 

8.9 Bytte av delegater til General Assembly WSCF Landsstyret Synne 

 
  



Forslag til dagsorden LM 2021 
 
FREDAG: Forberedelser Saksansvarlig 

11:00 Innsjekk Org.råd/Aurora Org.råd. 

12:00 Lunsj  
 

13:00 Formøter Synne/Sara  

14:00 Åpning og konstituering   

 1.1 Åpning og opprop Eilif Eilif 
 1.2 Godkjenning av innkalling Aurora Eilif 
 1.3 Valg av møteledelse Aurora/Eilif Eilif 
 1.4 Godkjenning av forretningsorden Aurora Ordstyrerbordet 
 1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden  Aurora Ordstyrerbordet 
 1.6 Valg av referenter Aurora/Org.råd. Ordstyrerbordet 
 1.7 Valg av protokollunderskrivere Aurora Ordstyrerbordet 
 1.8 Valg av tellekorps Aurora Ordstyrerbordet 
 1.9 Valg av Landsmøte-komiteer Aurora Ordstyrerbordet 

14:30 Referat fra LM 2020   

 2.1 Referat fra Landsmøtet 2020 til godkjenning Aurora Aurora 

14:35 Leders tale Eilif Eilif 

14:45 Årsmeldinger og rapporter fra NSKF   

 3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering NSKF Olav/Helena 
 4.4 Regnskap NSKF til orientering NSKF Olav/Helena 

15:00 Regnskap 2020   

 4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS Aurora Aurora 
 4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  Lokale årsmøter Aurora 
 4.3 Regnskap BIFFE til orientering  BIFFE BIFFE 

15:30 Pause, lett servering   

16:00 Kafédialog   

 Etiske retningslinjer Synne/Sara Synne/Sara 
 Treårsplanen 2020-2023 Andreas Andreas 
 Årstema 2021-2022 Henriette Henriette 
 Forbundets visjon og slagord Eilif Eilif 
 Arbeidsprogram 2021-2023 Aurora Aurora 

17:00 Årsmeldinger og rapporter  
 

 3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2020-2021 Eilif/Aurora Eilif 
 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Lokale årsmøter Lokale repr. 
 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering Ansatte Org.råd. 
 3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd Aurora Aurora 
 3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa Aurora Aurora 
 3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering BIFFE BIFFE 

18:00 Middag  
 

19:00 Gudstjeneste Osloforbundet  

20:00 Sosialt samvær Synne  

    

    

    

    

    



    
LØRDAG:  

 
09:00 Frokost  

 
09:45 Morgenbønn  

 
10:00 Årsmeldinger og rapporter forts.   
 3.8 Godkjenning av årsberetning for AKT AKT-redaktør Patrick Justad 
 3.9 Årsberetning fra Utvalg for Palestina Utvalg for Palest. Henriette 
 3.10 Årsberetning fra Utvalg for likestilling  Utvalg for likest. Rebecca Lunde 

 3.11 Årsberetning fra Teologismia Teologismia Ingvild Yrke 

10:50 Presentasjon av innstillinger til valg Valgkomiteen Valgkomiteen 

11:00 Første plenumsbehandling: Treårsplanen 2020-2023 Eilif Eilif 

11:45 Første plenumsbehandling: Arbeidsprogram 2021-2023 Eilif Eilif 

12:30 Lunsj  
 

13:30 Plenumsbehandling: Teologisk plattform  Landsstyret Synne 

14:00 Plenumsbehandling: Gr.lagsdok Palestina Landsstyret Henriette 

14:30 Plenumsbehandling: Sammenslåing av gr.lagsdok Landsstyret Eilif 

14:45 Plenumsbehandling: Budsjett 2021   
 5.1 Budsjett for NKS 2021 Aurora Aurora 
 5.2 Budsjett lokalforbund til orientering Lokale årsmøter Aurora 

15:20 Plenumsbehandling: Årstema Landsstyret Henriette 

16:00 Plenumsbehandling: Etiske retningslinjer Landsstyret Synne 

16:45 
Første plenumsbehandling: Forbundets visjon og 
slagord 

Landsstyret Eilif 

17:30 Pause. Lett mat og tid til å skrive ned endringsforslag  
 

18:30 NB: FRIST FOR LEVERING AV ENDRINGSFORSLAG*  
 

20:00 Festmiddag  
 

00:00 Slutt på festen  
 

    

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    
SØNDAG:  

 
09:30 Frokost og lesing av endringsforslag  

 
10:15 Morgenbønn  

 
10:30 Andre plenumsbehandling: Treårsplanen Redaksjonskomité Redaksjonskomité 

11:00 Andre plenumsbehandling: Arbeidsprogram Redaksjonskomité Redaksjonskomité 

11:30 
Andre plenumsbehandling: Forbundets visjon og 
slagord 

Redaksjonskomité Redaksjonskomité 

12:00 Plenumsbehandling: Vedtekter Aurora Aurora 

13:00 Lunsj  
 

14:00 Vedtak  
 

 5.1 Budsjett NKS 2021 LM-komiteen LM-komiteen 

 6.1 Endringsforslag vedtekter Aurora Aurora 

 7.1 Treårsplanen 2020-2023 LM-komiteen LM-komiteen 

 7.2 Arbeidsprogram 2021-2023 LM-komiteen LM-komiteen 

 7.3 Årstema 2020-2021 LM-komiteen LM-komiteen 

 7.4 Teologisk plattform LM-komiteen LM-komiteen 

 7.5 Grunnlagsdokument Palestina LM-komiteen LM-komiteen 

 7.6 Sammenslåing grunnlagsdokumenter LM-komiteen LM-komiteen 

 7.7 Etiske retningslinjer LM-komiteen LM-komiteen 

 7.8 Forbundets visjon og slagord LM-komiteen LM-komiteen 

15:30 Valg  
 

 8.5 Valg av revisor for NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 
 8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina Landsstyret Henriette 

 8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling Landsstyret Henriette  

 8.8 Valg av leder for Teologismia Landsstyret Henriette 

 8.9 Bytte av delegater til General Assembly WSCF Landsstyret Synne 

 8.1 Valg av leder av NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

 8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

 8.3 Valg av LS-representanter for ett år Valgkomiteen Valgkomiteen 

 8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2021 Valgkomiteen Valgkomiteen 

16:30 Møtekritikk og avslutning  Ordstyrerbordet 

17:00 Kort møte for gammelt og nytt landsstyre  
 

Enstemmig vedtatt.  

 
 
 
3.9.2 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 landsstyremøtet i juni, hadde landsstyret en innledende diskusjon om nytt arbeidsprogram 

og på landsstyremøtet i august, ble Eilif delegert ansvaret for å jobbe med forslag til nytt 

arbeidsprogram. Da diskusjonen på LS-møtet i juni ikke var særlig ufyllende, legges det heller 

opp til en større diskusjon på dette møtet som kan legge grunnlaget for arbeidet med nytt 

arbeidsprogram.  

På dette møtet kommer landsstyret med konkrete innspill på hva arbeidsprogrammet for 2021-

2023 bør inneholde. Det er derfor fordelaktig om LS-representantene har lest gjennom det 

gjeldene arbeidsprogrammet (2019-2021) og reflektert over dette, for å ha grunnlag for å 

kunne diskutere forslag til arbeidsprogram. 

Vedlegg: 

Arbeidsprogram 2019-2021 

Sammendrag av innspill til arbeidsprogrammet som kom gjennom hele LS-møtet: 

 

Forbundshelga: 

- Kristian: Gjøre Forbundshelga 100% vegetarisk 

- Henriette/Eilif/Kristian: Det bør lages en mal for program for Forbundshelga og fastsettes 

klare retningslinjer for planlegging av Forbundshelga. Dette innebærer arbeidsfordeling 

mellom ansatte og Forbundshelgkomité. Ansatte kan ha ansvar for praktiske ting som 

booking av leirsted og buss. Forbundshelgkomité kan ha ansvar for å planlegge faglig 

innhold. 

 

Landsmøtet: 

- Kristian: Gjøre Landsmøtet 100% vegetarisk.  

 

Vervekampanje: 

- Solveig: Arrangementer er en viktig rekrutteringsarena, så dermed må forbunderne 

fokusere på rekruttering på arrangementer. 

- Eilif: Kanskje ikke ordet verving ikke er det riktige? 

- Synne: Ha vervekampanje over ett år, fra landsmøte til landsmøte med utdeling av 

vervepremier på landsmøtet. Vi må ta i et tak på høsten før Forbundshelga, men 

kampanjen går over lengre tid.  

- Eilif: Motiverende med mange nye medlemmer folk gjennom hele året.  

- Solveig/Aurora: Vi bør ha vervepremier gjennom året. 

- Eilif/Synne: Vervepremiene kan være en måte å gi noe tilbake til forbunderne på, både 

nye og gamle forbundere. 

 

Lokalforbund:  

- Eilif: Organisasjonsrådgiver bør ha et frivillighetsregister, der det står hva ulike personer 

er gode på. Org.råd. skal bistå, men lokalstyret skal ha ansvaret. Org.råd. kan tilrettelegge 

og dyrke fram engasjementet i lokalforbundene ved å trekke i trådene.  

- Kristian: Lokalforbundsstyret burde selv ha oversikt over hvem som har ulike 

egenskaper. Byer og lokalforbund er ulike. Dumt med klare retningslinjer som skal funke 

for alle. Ansatte skal ikke blande seg så mye inn i lokalforbundene. Små lokalforbund 

kan heller spørre ansatte og LS om konkrete ting. Ansatte kan være til hjelp, men skal 

ikke styre noen ting. 

- Aurora: Lokalstyret som fungerer godt har ansvar for dette, små og ikke fungerende-

lokalstyrer vil trenge hjelp av ansatte.  

- Henriette: Viktig at oversikten ikke forsvinner ved utskiftning av lokalstyre.  



- Synne: Det viktigste i et lokalforbundsstyre planleggingen, men lokalforbundet skal ha 

siste ansvar for denne oversikten.  

- Solveig: Store lokalforbund kan ha oversikt selv, men ansatte må bistå små lokalforbund 

med dette.  

 

Forbundets syklus:  

Vedtak:  

Landsstyret vil etterstrebe å ha tre nasjonale arrangementer i året: 

Landsmøte i februar 

Hyttetur til Larsbu i løpet av vårsemesteret 

Forbundshelga i september/oktober 

 

Eilif, som er ansvarlig for å utarbeide forslag til arbeidsprogram 2021-2023, tar med seg 

innspillene fra ulike diskusjoner gjennom møtet.  

 
3.9.3 Årstema 2021-2022 
 
Henriette innledet til saken:  

 

Iht. arbeidsprogrammet 2019-2021 skal LS: 
1.4.4 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i 

én landsstyreperiode. 

 

Landsmøtet i 2021 skal vedta et nytt årstema for 2021-22 (fram mot landsmøtet i 2022). I 

forkant av dette møte skal LS utarbeide to forslag til temaer som skal presenteres, behandles 

og vedtas på LM. LS bør derfor nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide disse to 

forslagene. 

 

Forslag til vedtak:  

LS velger Henriette Smeby og xxx som arbeidsgruppe frem mot landsmøte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 1 (fra Eilif) (Forslag trukket): 

LS velger Henriette Smeby som arbeidsgruppe frem mot landsmøte. 

 

Forslag 2 (fra Kristian):  

LS velger Henriette Smeby som arbeidsgruppe frem mot landsmøte. Hun kan supplere gruppa 

med nye medlemmer hvis hun ønsker.  

 

Vedtak:  

LS velger Henriette Smeby som arbeidsgruppe frem mot landsmøte. Hun kan supplere gruppa 

med nye medlemmer hvis hun ønsker.  

Enstemmig vedtatt. 

 
3.9.4 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement 
 
Aurora innledet til saken:  

 
I NKS’ vedtekter heter det:  

§8.6 Regler m.v. 



Det tilligger Landsmøtet å […] 

d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokumenter (prinsipprogram, teologisk 

plattform, kjønnsrettferdig plattform og grunnlagsdokument for Palestinaengasjement) hvert fjerde år 

eller oftere. 

 

Grunnlagsdokumentet for Forbundets Palestinaengasjement ble sist endret på landsmøtet i 

2017. Det er betyr at det er dags for å åpne opp for revidering av dokumentet på landsmøtet i 

2021. Fordi det er landsstyret som arrangerer landsmøtet, har landsstyret ansvaret for å 

komme med eventuelle forslag til endringer i dokumentet. 

 

Landsstyrerepresentantene får på dette møtet mulighet til å melde seg til å jobbe med 

grunnlagsdokumentet for Forbundets Palestinaengasjement.  

 

Vedlegg: 

Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement. 

Forslag til vedtak:  

Xxx får ansvaret for å se over grunnlagsdokumentet for Forbundets Palestinaengasjement og 

komme med eventuelle forslag til endringer. Xxx har mulighet til å alliere seg med andre 

personer i denne prosessen. 

 

Forslag 1 (fra Henriette):  

Henriette Smeby får ansvaret for å se over grunnlagsdokumentet for Forbundets 

Palestinaengasjement og komme med eventuelle forslag til endringer. Henriette har mulighet 

til å alliere seg med andre personer i denne prosessen. 

 

Vedtak:  

Henriette Smeby får ansvaret for å se over grunnlagsdokumentet for Forbundets 

Palestinaengasjement og komme med eventuelle forslag til endringer. Henriette har mulighet 

til å alliere seg med andre personer i denne prosessen. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

Sørlandsbanen, 17.11.2020 

Aurora Marie Nome 

 

 

Med forbehold om godkjenning. 


