
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

16./21. JANUAR 2021 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet lørdag 16. januar og i Universitetsgata 20 

torsdag 21. januar. Møtet ble satt kl. 10.03 16. januar og hevet kl. 22.10 21. januar. 

 

Til stede: 

Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Andreas T. Eggesvik (vara, Oslo), 

Synne Anbjørg Dagestad (Trondheim), Rogjella Anne Nydal (organisasjonsrådgiver) og 

Aurora Marie Nome (generalsekretær). 

 

Meldt forfall:  

Kristian Sløgedal (Oslo) og Konrad Owe Roykiewicz (vara, Tromsø) på vegne av alle varaer i 

Tromsøforbundet. 

 

Ikke møtt: 

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

 

Rogjella Anne Nydal var ikke til stede under behandlingen av sakene 2.1-2.3, 3.1.1-3.1.9 og 

3.4.  

 

 

 

 

 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. mars 

Sakspapirer til møtet ble distribuert 9. januar 

 

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 14.-15. november  Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    Lokale representanter 

1.3 Invitasjoner etc. siden sist     Aurora 

 

2. Økonomi  

2.1 Gjennomgang av foreløpig årsregnskap NKS 2020  Aurora 

2.2 Tentativt budsjett for NKS 2021    Aurora 

2.3 Fordeling av leieinntekter til lokalforbund 2021  Aurora 

  

3. Organisasjonssaker  

3.1 Landsmøtet 2021   

3.1.1 Praktisk gjennomføring av landsmøtet 2021  Eilif/Aurora 

3.1.2 Saksliste og ansvar landsmøtet 2021    Eilif/Aurora 

3.1.3 Landsstyrets årsberetning 2020-2021   Eilif/Aurora 

3.1.4 Arbeidsprogram 2021-2023    Eilif 

3.1.5 Treårsplan 2020-2023     Eilif 

3.1.6 Årstema 2021-2022     Henriette 

3.1.7 Valg av ledere til faste sammenslutninger  Eilif/Henriette 

3.1.8 Forbundets visjon og slagord    Eilif 

3.1.9 Etiske retningslinjer     Synne 

3.2 Evaluering semesterstart     Aurora/Rogjella 



3.3 Valg styreinstruktører      Aurora 

3.4 AKT-redaktør       Aurora 

3.5 Forberedelse til fellesmøtet med Huskomiteen   Eilif 

 

4. Personalsaker 

4.1 Stillingsinstruks organisasjonsrådgiver    Aurora 

4.2 Stillingsinstruks generalsekretær    Eilif 

 

 
Dagsorden: 
Lørdag 16. januar:  

09:45 Morgenbønn 

 

10:00 Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenne saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av møteleder og referent     Eilif 

 

10:15 Referater og orienteringer  

1.1 Godkjenning av referat fra LS 14.-15. november  Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    Lokale representanter 

1.3 Invitasjoner etc. siden sist     Aurora 

 

10:45 Organisasjonssaker 

3.2 Evaluering semesterstart      Aurora/Rogjella 

3.3 Valg styreinstruktører      Aurora 

3.5 Forberedelse til fellesmøtet med Huskomiteen   Eilif 

 

11:30 Personalsaker 

4.1 Stillingsinstruks organisasjonsrådgiver     Aurora 

4.2 Stillingsinstruks generalsekretær     Eilif 

 

12:00 Møteslutt 

  



Torsdag 21. januar: 

16:00 Felles middag 

 
17:00 Organisasjonssaker 

3.1 Landsmøtet 2021  

3.1.1 Praktisk gjennomføring av landsmøtet 2021  Eilif/Aurora 

3.1.2 Saksliste og ansvar landsmøtet 2021   Eilif/Aurora 

3.1.3 Landsstyrets årsberetning 2020-2021   Eilif/Aurora 

3.1.4 Arbeidsprogram 2021-2023     Eilif 

3.1.5 Treårsplan 2020-2023     Eilif 

 

18:30  Pause 

 

19:00 Organisasjonssaker forts.  

3.1 Landsmøtet 2021 forts. 

3.1.6 Årstema 2021-2022      Henriette 

3.1.7 Valg av ledere til faste sammenslutninger   Eilif og Henriette 

3.1.8 Forbundets visjon og slagord    Eilif 

3.1.9 Etiske retningslinjer      Synne 

3.4 AKT-redaktør       Aurora 

 
20:00 Pause 

 

20:30 Økonomi  

2.1 Gjennomgang av foreløpig årsregnskap NKS 2020  Aurora 

2.2 Tentativt budsjett for NKS 2021     Aurora 

2.3 Fordeling av leieinntekter til lokalforbund 2021   Aurora 

 
22:00 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 14.-15.november ble godkjent med følgende endringer:  

 



Tid og sted (Aurora):  

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

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

oktober. 

 

Sak 3.4 Evaluering av vervekampanjen og vervekampanjen som konsept (Eilif):  

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

motiverende med mange nye folk gjennom hele året.  

Sak 3.6 Tilstanden i små lokalforbund (Lilly Marie):  

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

og gammelt styre. " Aktiviteten i Tromsøforbundet har de siste tre årene vært relativt lav, men 

arrangementer som har blitt planlagt har blitt gjennomført. "Det forrige styret gjorde ingen 

god jobb i å rekruttere nye styremedlemmer og i å fortelle hva vervene faktisk innebar. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Bergensforbundet: 

Per nå er det ingen aktive medlemmer i Bergenforbundet, da leder, Elisabeth har flyttet. 

Rogjella og Aurora skulle egentlig til Bergen for å stå på stand på Høgskolen på Vestlandet 

og så holde et arrangement på kveldstid. Dette måtte dessverre avlyses grunnet nye 

restriksjoner. Vi har riktignok én person som har sagt seg villig til å gjøre noe i 

Bergensforbundet. I tillegg har vi fått et nytt medlem som Rogjella skal følge opp. 

Kristiansandsforbundet:  

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Kristiansandsforbundet:  

Per nå er det ingen semesterstart eller ingen aktivitet i Kristiansandsforbundet. Rogjella følger 

opp Kristiansandsforbundet og håper å få til noe i løpet av våren. 

Osloforbundet:  

Henriette Smeby orienterte:  

Vi har hatt ett arrangement på nett: «Among us». I tillegg hadde vi planlagt ett 

utearrangement søndag 17. januar, men dette måtte utsettes pga. koronarestriksjoner. Vi har 

heldigvis flere planer for både fysiske og nettarrangementer, så nå venter vi på at ting åpner 

igjen. 

Stavangerforbundet: 

Eilif Tanberg orienterte på vegne av Stavangerforbundet:  

 

Per nå er det ingen styremedlemmer eller ingen aktivitet. Stavangerforbundet har blitt 

nedprioritert i forhold til andre lokalforbund. 
 



Tromsøforbundet: 

Rogjella Anne Nydal orienterte på vegne av Tromsøforbundet:  

Jeg har vært i kontakt med Silvia, Konrad og Ida, men ingen er så lystne på å fortsette. Har 

også kontakt med de gamle styremedlemmene for å høre. Jeg har blitt lagt til i en 

facebookgruppe, så jeg ønsker å kontakte folk der for å høre om det er mulig å få til et 

årsmøte.  

 

Trondheimsforbundet:  

Synne Anbjørg Dagestad orienterte fra Trondheimsforbundet:   

Har ikke hatt aktivitet etter jul, men de har hatt bra kontakt siden da. Sigurd tar mer og mer 

ansvar. De har sendt inn innkalling til årsmøte 12. februar, selv det er usikkert om det faktisk 

kan gjennomføres fysisk. De er usikre om de får gjennomført det på nett om det er det eneste 

alternativ.  

 

1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 

Arrangementer/møter 

 

Lysmarkering for Nobels fredspris 2020 (Norges Fredsråd m.fl.) 

Nett/Oslo 10. desember – Eilif deltok på dette 

Ikrafttredelse FNs atomvåpenforbud (Norges Fredsråd, ICAN) 

22. januar – Forbundet stiller seg bak og Aurora og Rogjella deltar 

Samtale om Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 

25. januar – Aurora deltar 

Medlemsmøte (Norges Fredsråd) 

Nett/Oslo 25. januar – Fortsatt mulig å delta 

Atomkraften skifter hender (Norges Fredsråd, Nei til Atomvåpen og Nobels 

Fredssenter) 

26. januar – Fortsatt mulig å delta 

Årsmøte i Norges Sosiale Forum 

Nett, 28. januar – Fortsatt mulig å delta 

Årsmøte i Fellesutvalget for Palestina 

Nett, 6. februar – Fortsatt mulig å delta 

Tilslutninger 

 

Tilslutning til brev om situasjon i Vest-Sahara til utenriksministeren (Støttekomiteen for 

Vest-Sahara) 

25. november – Forbundet er tilsluttet  

 



Representere Forbundet i representantskapet i Fellesutvalget for Palestina (FuP) 

25. november – Aurora er meldt inn som Forbundets representant 

Annet 

WSCF har fått ny generalsekretær: Marcelo Leites  

Tidligere generalsekretær i Forbundet, Torkil Hvidsten, ble tidligere i høst tilbudt stillingen 

som generalsekretær i WSCF. Han takket nei, og Marcelo Leites fra Forbundets Latin-

Amerika-region fikk i tilbudet i stedet. Dette har han takket ja til, og han starter som 

generalsekretær 1. februar. Leites fronter en mellomposisjon hva gjelder sentralisering av 

WSCF. Det betyr at han ønsker tre større regioner, i stedet for seks regioner slik dagens 

situasjon er.  

Norges Sosiale Forum søker styremedlemmer 

Å sitte i styret til Norges Sosiale Forum vil i 2021 innebære å være med å lage 

Globaliseringskonferansen 2021 ved å delta på styremøter minst hver tredje uke, sitte i en 

arbeidsgruppe og gjøre oppgavene man har fått mellom møtene. Forslag til valgkomitéen kan 

sendes til valgkomiteens leder Mette Klouman på mklouman@hotmail.com. 

Høring på nytt barne- og ungdomspolitisk program, arbeidsprogram og endringer i 

LNUs vedtekter 

LNU har tatt kontakt med alle sine medlemsorganisasjoner for innspill på barne- og 

ungdomspolitisk program, arbeidsprogram og endringer i LNUs vedtekter:  

«Styret i LNU ønsker å sende dere tre saker på høring i forkant av barne- og ungdomstinget 

16. april 2021. Det første er vårt utkast til nytt barne- og ungdomspolitisk program (BUP). I 

barne- og ungdomspolitisk program bestemmer våre medlemsorganisasjoner hva LNU skal 

mene politisk de neste to årene. Tanken er at den skal omfatte de politiske sakene vi som ung 

frivillighet er enige om og som dere ønsker at vi skal fremme på deres vegne. 

De to andre sakene […] er arbeidsprogrammet og endringsforslag til vedtektene våre. […]  

Begge høringene har frist 15. februar, så dere har god tid til å svare. Styret i LNU vil behandle 

og innstille på nytt barne- og ungdomspolitisk program, arbeidsprogram og endringsforslag til 

vedtektene etter at vi har mottatt deres innspill i februar.» 

Aurora la til dette: 

Forbundet har mottatt en nyttårshilsen fra WSCF-E der de informerer om ulike ting:  

- General Assembly i WSCF gjennomføres digitalt i juni.  

Kristian og Henriette er Forbundets valgte delegater til General Assembly. 

- ERA (European Regional Assembly) gjennomføres digitalt i løpet av året. 

Landsstyret må i løpet av våren velge Forbundets delegater til ERA. 

- ERC (styret i WSCF-E) inviterer til digital henging annenhver mandag kl. 20, med første 

møte 25. januar. 

- WSCF-E lanserer en kampanje om kjønn og seksualitet bestående av arrangementer, 

arbeidsmøter og seminarer. Dette vil foregå fra april til august, der det holdes ett 

arrangement i måneden.  

Si ifra hvis dette er interessant. 



- WSCF-E arrangerer et kurs om høyre-populisme 14.-18. juni i Budapest. 

Si ifra hvis dette er interessant. 

 

Eilif la til dette:  

- Jeg er med i LNUs ledernettverk i år. 

Landsstyret anser seg orientert. 

 

 

 

 

2. Økonomi 
 
2.1 Foreløpig årsregnskap NKS 2020 
 
Aurora gjennomgikk foreløpig årsregnskap NKS 2020:  

 

Merk at tallene ikke er helt endelige. Generalsekretær og regnskapsfører holder fortsatt på 

med kontrollgjennomgang, og endringer kan forekomme. 

Regnskapet skal godkjennes av landsmøtet, og før dét skal det være revisorgodkjent.  

 

Regnskapet viser et foreløpig overskudd på 96 714,- kroner.  

 

Dette skyldes mye lavere driftskostnader særlig i kategoriene «Organisasjon» og «Prosjekter 

og internasjonalt arbeid»: Det har vært veldig lave utgifter i forbindelse med landsmøtet og 

landsstyremøtene, og nærmest ikke-eksiterende utgifter på utveksling, internasjonale reiser og 

teologismia. Forbundshelga ble også vesentlig billigere enn budsjettert med. Dette skyldes 

som vi alle vet, koronapandemien.  

 

I 2020 har vi gått over budsjett i kategorien «Kontor og administrasjon», grunnet 

overskridelse på budsjettpost 6860 IT-kostnader på omtrent 35 000,- kroner, som skyldes 

hovedsakelig oppgradering av forbundet.no.  

 

Vi har også lavere inntekter i 2020; vi har i tillegg måttet tilbakebetale støtte fra LNU og K-

stud, grunnet manglende gjennomføring av utveksling og teologismias manglende 

gjennomføring av utvikling av pedagogisk utviklingsmateriell.  

 

Vedtak:  

Landsstyret tok regnskapet til etterretning.  

Enstemmig vedtatt. 

 

2.2 Tentativt budsjett NKS 2021  
 
Aurora innledet til saken:  

Vedlagt er forslag til budsjett for NKS 2021, fra generalsekretær og leder.  

 

Landsstyret vedtar på dette møtet et foreløpig budsjett. Dette vil være styringsverktøy fram til 

landsmøtet, og blir lagt fram for landsmøtet som landsstyrets forslag til budsjett.  



 

Merk at det er noen ting som vedtas allerede nå, ved å vedta dette budsjettet. Dette gjelder for 

eksempel hvor mye penger som settes av til landsmøtet – og i den foreslåtte summen ligger 

det at hvert lokalforbund betaler 1 000 kroner per delegat i reiseutjevning.   

 

Det er budsjettert med et overskudd på 10 000 kroner. Det er ikke noe mål for NKS å drive 

med overskudd, så det budsjetterte overskuddet er ment å være «frie midler» til tiltak som 

landsstyret eller landsmøtet kan benytte seg av. Dette anbefales slik at en eventuell diskusjon 

om hvor det skal kuttes kan unngås.  

 

Det er verdt å merke seg at budsjettpostene har fått nye navn og nummer fordi vi har gått over 

til nytt regnskapssystem.  

 

Forslag og diskusjon:  

 

- Andreas: 3310 Diverse inntekter: Om det ikke er noen baktanke med disse 3 000,-, bør de 

settes til 0,-. 

- Synne: 5011 Honorar leder: 79 200,-. Kan dette ligge enda tettere opp under 80.000?  

- Aurora: 5011 Honorar leder: Nytt forslag vil inkludere at det ligger rett under 80.000 i 

kommende år. Fordi dette er nytt av året, må først et honorar økes etter et budsjettvedt av 

Landsmøtet. 2021-budsjettet vil dermed inkludere 2 måneder med 6000,-/mnd. og deretter 

en økning om landsmøtet tillater det.  

- Andreas: 6830 IT-kostnadene: Siden honoraret til nettsideansvarlig er skilt ut i 5013 

Honorar nettsideansvarlig, må vi finne ut hvorfor IT-kostnader fortsatt er så høy som 

30 000,-.  

- Eilif: 6751 Kontingenter: Til tross for at denne er satt på 30 000,- fordi vi venter dobbel 

kontingent fra WSCF, er det unødvendig med så mye penger låst til en post om vi ikke 

skulle få det. Dermed er det lurt å senke den i det nye forslaget til budsjett.  

- Andreas/Eilif: 7125 Larsbu: Det må spesifiseres at det er tur til Larsbu. 

- Andreas: 7126 Styreinstruktør- og styrekurs: Det bør legges inn hvorfor det er satt av 

10 000,- til dette.  

- Aurora: 7151 Internasjonale reiser: Fordi vi vet at General Assembly i WSCF og European 

General Assembly i WSCF-E blir digitalt, kan disse 25 000,- senkes i nytt forslag.  

- Eilif: 7152 Prosjekt Palestina: Kan spesifisere i de 0,-, at vi ikke planlegger 

Palestinautveksling i 2021.  

 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar ikke tentativt budsjett for NKS 2021 nå. Aurora og Eilif inkluderer 

forslagene fra dette møtet i et nytt forslag til tentativt budsjett for NKS 2021, og legger dette 

fram for landsstyret 13. februar.  

Enstemmig vedtatt.  

 
2.3 Fordeling av leieinntekter til lokalforbund 
 
Aurora innledet til saken:  

I løpet av 2017, 2018 og 2019 har det vært økte leieinntekter i Universitetsgata 20 (U20). 

Dette har vært fra faste leietakere som den etiopisk-norske baptistmenigheten Emmanuel 

United Church, Fagskolen for bokbransjen og Norsk Arkivråd. Det er NSKF som eier 



Universitetsgata, og formelt leier Osloforbundet storsalen og biblioteket av NSKF, for så å 

leie disse ut igjen. 

 

Osloforbundet har de siste årene hatt veldig høy egenkapital grunnet leieinntektene. Disse har 

så blitt fordelt på lokalforbundene i forsøk på å slanke Osloforbundets egenkapital. Det er 

landsstyret som fordeler disse inntektene i januar hvert år, basert på de forventede 

leieinntektene for inneværende år. 

 

Leieinntektene og fordelingen av dem 

Gjennom annerledesåret 2020, har leieinntektene vært betydelig lavere. Netto leieinntekter fra 

U20 i 2020 utgjorde 84 050,- kroner. Dette var 25 950,- kroner mindre enn budsjettert. 

Osloforbundets egenkapital var pr. 31.12.20 på «bare» 94 000,- kroner, og de andre 

lokalforbundenes egenkapital har økt betydelig under koronapandemien, grunnet lite eller 

ingen aktivitet.  

 

I 2021 har jeg litt pessimistisk anslått at leieinntektene lander på ca. 70 000,- kroner. 

 

Det foreslås at det kun er Trondheimsforbundet som mottar inntekter fra U20. Dette er basert 

på at de vanligvis bruker det de mottar av leieinntektene. Inntektene de andre lokalforbundene 

har fått de siste årene har blitt stående på konto og fører til opphopning av kapital. Per 

31.12.20 var det over 350 000,- kroner. Lokalforbundene har mer enn nok midler til normal 

drift, for summen tilsvarer flere års drift av lokalforbundene. Lokalforbundene bør heller 

forsøke å redusere egenkapitalen sin, ved at det drives med underskudd. 

 

Til tross for at Osloforbundet er det lokalforbundet med desidert høyest egenkapital, foreslås 

det at Osloforbundet beholder resten av inntektene selv. Dette er fordi Osloforbundet trenger å 

ha en buffer på leieinntekter, har et høyt forbruk på aktiviteter og i tillegg betaler leie for U20 

til NSKF. 

 
Nøkkeltall fra 2020: 

 
Medl. Utgifter 

Hvorav 

lokaler 
Leieinnt. Resultat Egenkapital 

Bergen 22 2 133 0 5 000 11 283 53 198 

Kr.sand 3 6 959 0 7 000 1 413 33 129 

Oslo 76 25 317 0 0 -32 986 94 326 

Stavanger 11 4 175 0 5 000 3 243 72 901 

Tromsø 11 6 587 0 13 000 8 168 52 302 

Trondheim 38 19 419 0 20 000 308 48 863 
       

Totalt på bok      354 719 
 

Utgiftene er driftsutgifter. Overføringer til andre lokalforbund o.l. er ikke tatt med. 
 
Vedtak: 

LS vedtok følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2021: 

Bergen :            0,- 

Kristiansand:   0,- 

Oslo:                50 000,- 

Stavanger:       0,-  



Tromsø:           0,-    

Trondheim:     20 000,- 

Enstemmig vedtatt. 

 

3. Organisasjonssaker 

 
 

3.1 Landsmøtet 2021 

3.1.1 Praktisk gjennomføring av landsmøtet 2021  

 

Aurora innledet til saken:  

 

Landsstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet, som holdes 12.-14. mars. I 

utgangspunktet arrangeres landsmøtene i Oslo i storsalen. Landsmøtet 2020 ble avholdt over 

internett.  

 

Vi befinner oss fortsatt i midt i en pandemi, og det er heller tvilsomt at situasjonen er noe 

bedre i mars. Sjansen er dermed stor for at møtet bør avholdes over internett.  

 

Nettmøter er, som vi alle vet, ikke like gode som fysiske møter og behandlingen av 

landsmøtesakene blir vesentlig bedre om man møtes fysisk. Det er grunnen til at flere saker 

ikke ble behandlet under landsmøtet i 2020 (Treårsplanen, etiske retningslinjer, sammenslåing 

av grunnlagsdokumenter og teologisk plattform). Disse bør behandles på landsmøtet i 2021. 

 

På den annen side, er vi alle blitt mer drevne på nettmøter og det kan hende at behandlingen 

blir bedre enn fryktet. Da er det viktig å legge godt til rette for diskusjon.  

 

Et helt annet alternativ er å avholde møtet ute med god avstand. Da er vi avhengige av å være 

et sted med strømtilførsel.  

 

Landsstyret bes derfor diskutere og eventuelt vedta hvordan landsmøtet 2021 best mulig 

gjennomføres. 

 

Aurora la til dette:  

 

En annen følge av koronapandemien, er dårlig rekruttering og mangel på styremedlemmer i 

lokalforbundene. Det fører til at det er lite hensiktsmessig å holde årsmøter. Ulempen ved 

dette, er at vi mister delegater fra lokalforbundene på landsmøtene. Det samme gjelder LS-

representanter. Vi kommer ikke til å ha noen LS-representanter fra de små lokalforbundene 

om de ikke har årsmøter. Det betyr at det i hovedsak vil være Oslo- og Trondheimsforbundet 

som vil være representert på landsmøtet og i landsstyret. Et spørsmål landsstyret må diskutere, 

er om det kan være enklere å bli observatører på landsmøtet og i landsstyret. 

 

Diskusjon: 

 

- Synne: Ikke noe poeng i å tvinge noen til å ha årsmøter. 



- Andreas: Det er ok at det unntakstilstand med få lokalforbund representert. Men det er 

likevel et demokratisk problem fordi det kommer til å behandles så store saker og så 

mange saker på et landsmøte med så dårlig representasjon.  

- Eilif: Nå kommer det til å skje mye endringer.  

- Andreas: Det er kanskje heller snakk om et medlemsproblem og ikke et 

representasjonsproblem. Det er jo ingen grunn til å ikke endre noe. Vi må endre noe når 

vi har et medlemsproblem.  

- Henriette: Er redd for at det er for at det ikke kommer til å komme nok folk på 

landsmøtet. Vi var få i fjor også.  

- Eilif: Siden situasjon er så ekstraordinær i Forbundet: koronamessig og medlemsmessig, 

må vi ta noen modige avgjørelser selv om det ikke følger alle demokratisk toppstandard. 

- Henriette: Vi skal behandle veldig mange ting på sakslista på landsmøtet. Det kan virke 

avskrekkende på folk som ikke har vært med før. 

- Synne: Har hver delegat stemmerett? Svar: Ja 

- Eilif: Vi kan holde landsmøtet ute under tak med tilgang til strøm. Mulig å være på 

utescene eller en båt. Vi kan utelukke storsalen.  

- Synne: Er det mulig å reise til en annen by og holde landsmøtet der? Bergen har 

klatresenter og jeg kan skaffe en gymsal på en skole. Trondheim er også mulig. Der kan 

vi også leie en sal. Dette er noe som må planlegges godt. 

- Eilif: Vi kan få et problem med fastmonterte seter.  

- Henriette: Er det moralsk forsvarlig å være koronaflyktning og dra til et annet sted? 

- Synne: Det kan være kaldt i mars og vanskelig å være ute i Oslo. 

- Andreas: Det kan være at hotell har åpna for å ha arrangementer.  

- Synne: Er det mulig å utsette det? 

- Aurora: Vedtektene sier at vi må ha landsmøtet innen mars.  

- Synne/Aurora/Eilif: Vi kan ha landsmøte del to som fysisk møte på et seinere tidspunkt. 

- Aurora: 1. innkalling om tid er allerede sendt, så det er mulig at det skaper forvirring. 

- Henriette: Når skal evt. landsmøte del 2 avholdes? Det må ikke kræsje med 

Forbundshelga.  

- Andreas: Kafédiskusjoner er viktigere når man er på nett. Det er enklere å prate når man 

er færre i gruppa.  

- Synne/Henriette: Det finnes digitale løsninger for dette.  

- Henriette: Forutsigbarhet er viktig.  

- Eilif: Hvis vi planlegger i godt, kan det fint la seg gjøre. 

- Andreas: Hvis vi skal ha digitalt landsmøte, må vi ha en plan for de viktigste tingene med 

leker (særlig bli kjent-leker), snacks, mingling.  

- Henriette: Vi kan ha hjemlevering av mat til folk. 

- Aurora: 2. innkallinga skal ut 19. februar, så da må vi komme med klar beskjed.  

- Eilif: Vi kan gå inn for å ha et digitalt møte, også er det heller en bonus med om vi kan 

møtes fysisk.  

- Andreas: Landsmøtet kan ta dobbelt så lang tid på nett.  

- Henriette: Tar det virkelig lengre tid på nett? 

- Synne: Det er viktig å få diskutert ordentlig.  

- Andreas: Vi må diskutere om vi skal ha alt om vi skal ha digitalt.  

- Eilif: Aurora sjekker mulighetene for digitale løsninger fra LNU og dette bestemmes 

endelig på LS 13. feb.  

  



 
 
3.1.2 Saksliste og ansvar landsmøtet 2021  

 
Aurora innledet til saken: 

 
Landsstyret diskuterte på møtet i november en foreløpig saksliste og saksansvar for 

landsmøtet 2021. Vi tar en rask gjennomgang på dette møtet for å sjekke hvordan vi ligger an 

og om det er saker som bør diskuteres spesielt. 

 

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 Rogjella/Aurora Rogjella 

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/Rogjella 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 Rogjella 
 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  
 

 

 

 

 

 

Synne tenker på om hun vil ha ansvar for teologisk plattform og dette bestemmes på LS 13. 

februar.   



 
 
3.1.3 Landsstyrets årsberetning 2020-2021 

 
Eilif innledet til saken: 

 

Landsstyret står ansvarlig for det det har utrettet i sin periode og må legge frem en 

årsberetning for landsmøtet 2021. Da skal landsstyret skrive om det som har skjedd og 

kommentere hva som er gjort i Arbeidsprogrammet for perioden. Landsstyret kommenterer 

landsstyrets arbeid, organisasjonsutviklingen, medlemsutviklingen, samarbeidet med WSCF 

og andre organisasjoner. 

Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen. 

Landsstyret bruker landsstyremøtet i januar årsberetningen ferdig.   

Vedlagt ligger et forslag til årsberetning ansatte og ledelsen har jobbet med. Merk at dette 

ikke er endelig utgave av årsberetningen og at det fortsatt gjenstår en del arbeid med den. 

 

Andreas kom med følgende innspill:  

- Navnet mitt er skrevet feil 

- Alle lokalstyrer fikk tilbud om å delta på styrekurs i Oslo.  

 
3.1.4 Arbeidsprogram 2021-2023 
 

Eilif innledet til saken: 

 

Fra vedtektene §11.7 

“Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid” 

Landsmøtet gir gjennom arbeidsprogrammet sin instruks til landsstyret, lokalstyrene og 

utvalgene om hva de skal jobbe med for å drive organisasjonen fremover.  

Arbeidsprogrammet for 2021 må sees i lys av “Strategi for utvikling av Forbundet”, da 

dette arbeidsprogrammet er en konkretisering - en håndfast utgave - av: 

- organisasjonens identitet 

- våre overordnede mål for 2023  

- virkemidler vi vil ta i bruk for å nå målene.  

I år er det innstilt på et arbeidsprogram som skal vare i ett år - 2021.  

Det er et ambisiøst arbeidsprogram, men samtidig et detaljert og retningsendrende. 

LS må lese gjennom forslaget, og diskutere seg fram til endringer/forslag. 

Vedlegg: Arbeidsprogram 2021 - UTKAST 

 
Diskusjon: 

 



- Arbeidsprogrammet bør inkludere kun det landsstyret skal gjøre i den perioden. Hvis ikke 

får ikke landsmøtet den makten det faktisk skal ha, ved å bestemme hva landsstyret skal 

gjøre.   

- LS leser gjennom arbeidsprogrammet og kommer med tilbakemelding til Eilif/Aurora 

innen mandag 26. januar. På neste LS-møte legges et forslag til arbeidsprogram med 

innspillene fra LSerne også vedtas. 

 

Vedtak: 

LSere får i frist til å tirsdag 26. januar å lese gjennom og komme med innspill som inkluderes 

i referatet. Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Henriette og Andreas der 

Henriette har lederansvar. Komiteen som kommer egne innspill og inkluderer innspill fra 

landsstyret. Dette forslaget til arbeidsprogram legges fram for landsstyret 13. februar.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Ingen LSere hadde innen tirsdag 26. januar kommet med innspill til denne saken.  

 

 
3.1.5 Treårsplan 2020-2023 
 

Eilif innledet til saken: 

Som en videreutvikling av treårsplanen har jeg laget en strategi. 

Vi må diskutere om den ser greit ut, og hvilke endringer vi vil ha inn. Den må sees i lys av det 

generelle preget av endring det legges opp til i innstilte dokumenter. Denne strategien må 

også sees i lys av følgende dokumentoversikt, som vi også må diskutere: 

Grunnlagsdokumenter: 

Vedtekter 

Strategi 

- 2021 

- Hvem er vi? Forbundets identitet 

- Formål 

- Målgruppe 

- Visjon 

- Verdier 

- Visjon 

- Fokusområder/Satsningsområder 

- Overordnede mål 

- Metoder 

Reformdokument (?) 

- 2021-2026 

Arbeidsprogram 

- 2021-2023 

Forbundskoden 

- Verdidokument 

Profileringsplan 

Prinsipprogram - vårt fundament, teologisk plattform, våre hjertesaker 

- Formål 

- Målgruppe 

- Forbundskoden - verdier 

/Grunnlagsdokument/vår plattform/vårt fundament 

- Miljø osv 



Etiske retningslinjer 

Retningslinjer for akt 

Å bo i et forbundskollektiv 

Personvernerklæring 

Ressursbank 

- Forslag til arrangementer 

- Håndbøker 

- LS 

- Leder 

Lokalstyre 
 

Vedtak: 

LSere får i frist til å tirsdag 26. januar å lese gjennom og komme med innspill som inkluderes 

i referatet. Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Henriette og Andreas der 

Henriette har lederansvar. Komiteen som kommer egne innspill og inkluderer innspill fra 

landsstyret. Dette forslaget til treårsplan legges fram for landsstyret 13. februar.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Ingen LSere hadde innen tirsdag 26. januar kommet med innspill til denne saken.  
 
 
3.1.6 Årstema 2021-2022 
 

Henriette innledet til saken: 
 

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

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

og vedtas på LM. 

 

LS valgte i november Henriette til å utarbeide to forslag. 

Forslagene er ikke ferdig utarbeidet, og Henriette ønsker innspill og tanker rundt tema. 

 

Skal årstemaet knyttes direkte opp mot kjernesakene våre, eller står vi friere? Hva slags tema 

engasjerer oss, og hva vil skape engasjement? 

Hvordan synes vi at årets tema «Å bevare Guds skaperverk» har fungert? Skal 

temaformuleringen være mer konkret eller mer åpen? 

Er vi ferdig med klimasaken, eller har vi lyst til å spille videre på den? 

 

Forslag til tema knyttet opp til pandemien: psykisk helse/ensomhet/studentliv, sosial ulikhet, 

osv. 

 

Forslagene skal vedtas på LS i februar, før de tas med til LM. 
 

Diskusjon: 
 

- Synne: Jeg føler ikke vi har gjort nok på klimasaken. Det er kun Trondheimsforbundet 

som har gjort noe på dette. Når det gjelder klima, er det mye mer som kan gjøres i andre 

lokalforbund. Man kan finne på et nytt slagord på samme tema.  

- Eilif: Årstemaet havner mellom to stoler. Det blir ikke langt nok, slik at man husker det 

fra år til år. Men samtidig blir det litt for lenge for å holde engasjement. Derfor foreslår 



jeg at man skal ha ukes- og månedstemaer og samtidig et tema som går over lengre 

periode på flere år på den andre.  

- Synne: Det blir litt mye å tenke på på en gang. Det kan fort bli litt overfladisk om man 

må gjøre det to ganger i året. Vi får veldig mye jobb på forhånd. 

- Andreas: Jeg syns det er kult og viktig det med psykisk helse/ensomhet/studentliv. Det er 

litt kjipt for oss studenter med dårlig psykisk helse å bare fokusere på dette. Det er bra for 

den psykiske helsa å ha noe annet utenfor seg selv å fokusere på.  

- Henriette: Jeg er en forsvarer av årstema, for i år har det funka bra på Forbundshelga og i 

AKT. Vi kunne samtidig ha andre arrangementer som handla om andre ting, men ha 

årstema som en fane. 

- Synne: Veldig enig med Henriette. Det er veldig mye lettere for lokalforbundene å ha 

arrangementer ved at de har noe mer konkret å forholde seg til.   

- Eilif: Jeg har ikke låst meg til ukes- og månedstema, men det skulle generere 

engasjement. Da har lokalforbundene noe å knytte engasjementet sitt opp mot- 

- Andreas: Uavhengig av dette, må landsstyret legge fram to forslag for landsmøtet.  

- Henriette: Jeg kan godt utarbeide to forslag, men trenger mer innspill.  

- Andreas: «Kan vi bevare Guds skaperverk?»  

- Eilif: «Kristendom og humanisme.» 

- Aurora: «Kristenhumanisme.» 

- Henriette: Hva med å spille på dette med psykisk helse? 

- Aurora: Der kan Forbundet være samfunnskritiker, fordi myndighetene i koronapandmien 

bare tenker på den fysiske helsa. 

- Synne: Er det noe poeng med vi syns på oss selv? 

- Andreas: Her kan de som sliter også engasjere seg i noe annet. 

- Aurora: Vi kan ha ulike arrangementer som tilbyr møteplasser.  

- Henriette: «Post-pandemi: Hva skjer med oss etter pandemien?» 

- Eilif: «Pandemiens barn.» 

- Synne: «Kan vi hjelpe Gud med å redde jorda?», «Hvordan kan vi hjelpe Gud med å 

bevare/redde jorda?» 

- Aurora: Støtter opp om Henriettes forslag. Vi vet ikke hva konsekvensene av pandemien 

er før noen år seinere. F.eks. hvor høy selvmordsstatistikken og de store økonomiske 

konsekvensene er. 

- Eilif: «Folkekirkas fremtid.» 

- Eilif: «Feminisme», «Internasjonal feminisme»   

- Andreas: «Å bevare menneskets skaperverk» 

- Henriette: Jeg tolker det som at jeg fortsetter med å jobbe fram to forslag til årstema.  

 
 
3.1.7 Valg av ledere til faste sammenslutninger  

Henriette innledet til saken: 
 

Landsmøtet 2021 skal velge ledere for Utvalg for Palestina, Utvalg for likestilling og 

Teologismia. Landsstyret er ansvarlige for å innstille til ledervervene.  

 

For å forenkle prosessen foreslåes det at LS setter ned en komite som får fullmakt til å finne 

kandidater og innstille disse. 

 

Forslag til vedtak (fra sakspapirer):   

Landsstyret valgte Eilif og Henriette til komiteen som skal innstille ledere til faste 

sammenslutninger.  



 

Forslag til vedtak (fra Aurora):   

Landsstyret valgte Eilif og Henriette til komiteen som skal innstille ledere til faste 

sammenslutninger. Dette legges fram for landsstyret ved neste møte.  

 

Vedtak:  

Landsstyret valgte Eilif og Henriette til komiteen som skal innstille ledere til faste 

sammenslutninger. Dette legges fram for landsstyret ved neste møte.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.1.8 Forbundets visjon og slagord  
 

Eilif innledet til saken: 

Til dette LM innstiller vi på visjon, som vi ikke før har hatt, og et slagord. Dette skal vi 

diskutere nå. 

Visjon: 

Denne er enda ikke utarbeidet, men kan f.eks. ta utgangspunkt i tidligere diskutert strategi, 

nåværende prinsipprogram, og allerede skisserte begreper. Vi må diskutere dette nærmere. 

Slagord: 

Det innstilles på følgende slagord: 

Over alle grenser 

Dette er et slagord vi har hatt før, og det går til kjernen av hva Forbundet er: Et fellesskap som 

hever seg over og frigjør seg fra grenser og konvensjoner, som setter dialog og solidaritet i 

sentrum, framfor grenser og fokus på forskjeller.   

Vedtak: 

LSere får i frist til å tirsdag 26. januar å lese gjennom og komme med innspill som inkluderes 

i referatet. Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Henriette og Andreas der 

Henriette har lederansvar. Komiteen som kommer egne innspill og inkluderer innspill fra 

landsstyret. Forslaget til Forbundets visjon og slagord legges fram for landsstyret 13. 

februar.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Ingen LSere hadde innen tirsdag 26. januar kommet med innspill til denne saken.  

 
 
3.1.9 Etiske retningslinjer  
 

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 er i den anledning skrevet et forslag til oppdatert dokument på etiske retningslinjer. Jeg 

har vært i kontakt med Ane fra LNU som har kommet med tilbakemelding på det nåværende 

dokumentet og deler man kan forbedre til et nytt.  

 

- På landsmøtet 2020 ble dokumentet revidert, men ikke diskutert i noe særlig grad 

ettersom at møtet var over nett.   

- Sist LS ble det enighet om at Synne skal skrive en oppdatering på dokumentet.  

 

- På dette møtet kan LS komme med innspill på de oppdaterte etiske retningslinjene og 

prosedyre for etiske retningslinjer 

- På LS-møtet i februar, vedtas et endelig forslag fra LS som legges fram på landsmøtet.  

 

Vedlegg til denne saken:  

Oppdaterte etiske retningslinjer og prosedyre for etiske retningslinjer (separat vedlegg). 

 

Diskusjon: 

- Synne: Det bør lages en varslingsplakat med enkle prosedyrer som er kortere enn den vi 

har i dag. Rogjella kan hjelpe med utformingen av dette.  

- Eilif: Er dette dokument som skal gjelde for kun de som har lederverv og er tillitsvalgte 

og ikke for medlemmer?  

- Henriette: Kun som har lederverv og tillitsverv. 

- Aurora: Mener at dette burde gjelde alle forbundere. 

- Andreas: Da dette ble gjort sist, åpna man opp for sanksjoner for alle. Det var lurt. 

- Eilif: Mener det bør gjelde alle.  

- Henriette: Alt bør gjelde for alle. Men skjemaet som skal signeres, signeres kun av 

tillitsvalgte, forbundere med verv og ansatte.  

- Synne: Har fjerna det som handler om økonomi i og med at noe av pengene vi har kan 

brukes til ting forbundere har lyst til å gjøre i Forbundets regi.  

- Andreas: Jeg stusser på det med habilitet. Kan det sløyfes?  

- Synne: Enig. Det er inngående på rolleforståelse.  

- Henriette: Veldig utfyllende og fint. Hva er det som er seksuell trakassering? 

- Synne: Det er spesifisert i dokumentet. 

- Aurora: Det er viktig å løfte fram at ulike personer har ulike intimitetsgrenser og at det er 

den som opplever trakassering, som bestemmer dette. Mye av jobben i å forebygge 

trakassering er gjort bare ved å ha dette dokumentet og opplyse om det, for det meste 

handler om bevisstgjøring.  

- Synne: Den som er fornærmet blir enige om alvorlighetsgraden på hendelsen med 

generalsekretær og evt. den som mottar varselet.  

- Andreas: Veldig bra! Godt inndelt dokument. 

- Synne: Er det riktig at generalsekretær gjør dette? 

- Aurora: Veldig riktig at gensek har ansvar for å følge opp slike saker. 

- Eilif: Gensek er ansatt som en profesjonell i Forbundet og bør ha ansvar for nettopp dette. 

- Synne: Om noe gjelder gensek stepper styreleder inn. 

 

Konkrete forslag: 

- Aurora/Eilif: Bør gjelde for alle medlemmer.  

- Andreas: Stryke punktet om habilitet.  

- Eilif: Oppjustere aldersgrense til 18 år. 

- Andreas/Eilif: De gamle retningslinjene kan være inspirasjon for det som blir plakat 

- Eilif: Den slippen som signeres på er kun for tillitsvalgte 



 

Vedtak:  

Landsstyret vedtar at Synne får ansvar for å ferdigstille et endelig forslag basert på blant 

annet LS’ innspill. Dette vedtas på LS-møtet i februar og legges fram for landsmøtet. 

Enstemmig vedtatt.  

 

3.2 Evaluering semesterstart 

Aurora innledet til saken:  

I NKS’ arbeidsprogram 2019-2021 heter det at 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.  

 

Før jul, var det planlagt å stå på stand på Høgskolen på Vestlandet (Bergen) og på Ansgar 

høyskole (Kristiansand). De resterende studiestedene i byene vi har lokalforbund, hadde ikke 

planlagt fysisk semesterstart.  

 

Med nytt smitteutbrudd og påfølgende strenge restriksjoner, er all fysisk semesterstart avlyst.  

 

Kun studiesteder i Oslo har lagd gode digitale opplegg for foreninger. Dermed er en kort 

video sendt inn til studentsamskipnaden i Oslo, og vil bli brukt av SiO til å promotere 

Forbundet til nysgjerrige studenter. 

 

I de resterende lokalforbundene, vil det promoteres på sosiale medier når restriksjonene letter 

og det mulig å møtes fysisk igjen. Dermed må det heller satses på en heidundranes 

semesterstart høsten 2021. Håpet er at det da vil være et stort behov for sosiale møteplasser 

blant studenter.  
 

Rogjella er nå i gang med å undersøke muligheter for semesterstart på nett gjennom video. 

Har vært i kontakt med Von kommunikasjon. Må vedtas i budsjettet. 

 

Diskusjon:  

- Eilif: Rogjella, føler du at du har kompetanse nok til å gjennomføre en digital 

semesterstart?  

- Rogjella: Ikke nødvendigvis semesterstart, men en generell promotering av Forbundet på 

nett, kan vi få til.  

- Eilif: God kommunikasjon på nett er viktig. Det må ikke være superproft og vi må ikke 

bruke masse penger på det. Vi burde by på det menneskelige.  

- Eilif: Vi må satse stort til høsten 2021. Burde bruke tiden nå til å tenke oss om.  

- Andreas: Det var alltid lettest å ha noe konkret å invitere til. Utfordringen nå er at vi ikke 

har noe å invitere til. Den ene utfordringen er å være fysisk synlige, selv om vi kan være 

synlige på nett. Den andre utfordringen er at vi ikke har noe å invitere til fysisk. På nett, 

må man snakke med alle på en gang, for på et fysisk møte kan man snakke med én 

person.  

- Andreas: Vi kan jo ha en idémyldring på hva man kan gjøre på nett. Hva med felles spill 

på nett? Ha en aktivitet man kan samles rundt, f.eks. Among us i Osloforbundet. Vi burde 

tipse de andre lokalforbundene om hva som kan gjøres sosialt på nett.  

 

3.3 Valg av styreinstruktører 



Aurora innledet til saken:  

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. Landsstyret 

arrangerer hvert år styreinstruktørkurs som skolerer nye styreinstruktører. De skal holde 

styrekurs, kan holde introduksjons-kvelder og kan fungere som «mentorer» for lokalforbundet 

de er styreinstruktør for.  

Styreinstruktørene deltar på en skoleringssamling, som i 2021 holdes 5.-7. februar. 

 

I 2020 var Andreas Eggesvik, Kristian Sløgedal, Ingvild Yrke og Solveig Skaugvoll Foss 

(organisasjonsrådgiver) styreinstruktører.  

Av disse ønsker Andreas å fortsette, og han har sagt seg villig til å holde styreinstruktørkurset 

i 2021. Ingvild har noe motvillig sagt seg villig til å holde styreinstruktørkurs for 

Trondheimsforbundet. Hun har ikke mulighet til å delta på styreinstruktørkurset i 2021. 

I tillegg er det sedvane at organisasjonsrådgiver/utvikler er styreinstruktør, dermed er ny 

organisasjonsrådgiver, Rogjella Anne Nydal, også innstilt som styreinstruktør i 2021.  

Muligheten til å være styreinstruktør ble lyst ut 25. november 2020. Dagene før 

søknadsfristen lå utlysninga ute som sponsa facebookinnlegg. Vi har også sendt personlige 

meldinger til folk vi ser på som aktuelle. På tross av dette har det kun kommet inn én søknad:  

Det er vår leder, Eilif Tanberg, som har søkt. Han skriver en veldig god søknad, og er en 

dyktig leder og forbunder. I tillegg synes det naturlig at leder er styreinstruktør, så derfor er 

også han innstilt som styreinstruktør i 2021.  

Vedlegg:  

Eilif Tanbergs søknadstekst 

Vedtak: 

Som styreinstruktører i 2021 velges: 

Andreas Eggesvik 

Eilif Tanberg 

Rogjella Anne Nydal  

Ingvild Yrke 

I tillegg gis Andreas Eggesvik mandat til å velge nye deltagere til styreinstruktørkurset 

dersom flere kvalifiserte folk melder sin interesse før kursstart. 

Enstemmig vedtatt. 

 

3.4 Valg AKT-redaktør 

Aurora innledet til saken:  

I NKS Arbeidsprogram 2019-2021 står det følgende: 
Landsstyret skal: 



1.5 Akt 

1.5.1 Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 

1.5.2 Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år.  

1.5.3 Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 

På landsstyret i mai 2020, ble følgende vedtatt: 
Landsstyret velger Patrick Justad til ny redaktør for AKT til og med desember 2020. 

Patrick Justad fungerte dermed som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no fra mai 202 

0og ut 2020. Patrick har gjort en god jobb i å drive nettsiden med publisering av jevnlige 

oppdateringer. Han fikk også ferdigprodusert AKT-magasinet med en del av de samme 

tekstene som ligger på kristenprogressiv.no. AKT-magasinet ble sendt ut rett før jul i 2020.  

 

Eilif og Aurora har vært veldig fornøyde med Patricks arbeid og dermed spurt han om han 

ønsker å fortsette som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no. Han er noe nølende til dette, 

fordi det er mye arbeid og fordi han ellers har mye å gjøre. Patrick sier han kan inneha vervet 

om vi ikke finner noen andre.  

 

Om landsstyret har forslag til andre aktuelle kandidater bes de løftes i denne saken.  

 

Dermed mener jeg at landsstyret står over tre valg:  

1. Velge Patrick som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no 

2. Velge eventuelle andre kandidater som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no 

3. Utlyse redaktørvervet, der et LS-medlem eller en komité får ansvaret for å innstille på 

kandidat på LS-møtet i februar. 

 

Diskusjon: 

- Henriette: I fjor var det stress å finne personer, derfor vil jeg oppfordre til å ikke gjøre 

det. Hva er runnen til at Patrick ikke vil fortsette? Kan AKT-redaktørvilkårene noe endres 

for å beholde han? Kan hen kobles mer på staben/organisasjonsrådgiver? 

- Eilif: Tanken bak AKT er det skulle være fritt, men det er mye jobb og derfor naturlig å 

koble på staben.  

- Henriette: Kan AKT-vervet sånn det er nå sløyfes? Kan det inkluderes i orgråds 

stillingsinstruks?  

- Eilif: Det bør være student som gjør jobben.  

- Henriette: Det er vanskelig å få folk. Vi spurte Anders Såstad men han sa nei.  

- Aurora: Orgråd har en del tid nå pga. lite aktivitet i lokalforbundene, men ikke så mye når 

dette tar seg opp igjen. Kanskje vi kan kjøre en prøveordning i år?  

- Aurora/Andreas: Det er rom for å ta en ansatt inn i prosessen med AKT. 

 

Vedtak:  

Landsstyret tilbyr Patrick Justad vervet som AKT-redaktør. Organisasjonsrådgiver involveres 

mer i arbeidet med AKT for å lette arbeidet. Dersom Patrick takker nei, får Aurora og Eilif 

ansvaret for å finne andre kandidater som redaktør for AKT og kristenprogressiv.no ved evt. 

å utlyse redaktørvervet.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.5 Forberedelse til fellesmøte med Huskomiteen 



Eilif innledet til saken:  

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som forvalter NKS’ 

eiendommer. Det er NSKF som drifter forbundskollektivene, som lønner de ansatte i 

Forbundet, og som står for det meste av overføringene som utgjør NKS’ økonomi. 

Organisasjonen består av et styre, kalt Huskomiteen. Det er Landsstyret i NKS som velger 

representanter til dette styret. 

I § 16 i NKS’ vedtekter heter det: 

«Landsstyret og huskomiteen i NSKF møtes hvert år til fellesmøte.» 

Grunnet at både møtet i landsstyret og i Huskomiteen foregår digitalt, sees det mest 

hensiktsmessig at bare Eilif og Aurora deltar på nettmøtet med Huskomiteen. Eilif og Aurora 

har skrevet et notat på hva de ønsker skal tas opp med Huskomiteen. Landsstyret har under 

denne saken mulighet til å komme med innspill til notatet og med forslag til saker de ønsker 

skal tas opp med Huskomiteen. Dette er en anledning til å komme med ønsker og innspill til 

Huskomiteen om hvordan de eventuelt kan gjøre justeringer for å legge enda bedre til rette for 

lokalforbundene. 

Når det igjen er mulig å møtes fysisk, vil hele landsstyret og NSKF møtes igjen.  

Vedlegg:  

Notat fra LS til fellesmøte med HK januar 2021 

 

Landsstyret kom følgende innspill til notatet: 

Notat fra LS til fellesmøte med HK januar 2021 

Kjære Huskomité! 

På vegne av landsstyret (LS) i Forbundet vil jeg gjerne takke for jobben dere gjør med å forvalte våre 

eiendeler til det beste for organisasjonen. Vi setter stor pris på samarbeidet vi har og engasjementet 

dere viser.  

LS i Forbundet har som oppgave å lede og representere organisasjonen mellom landsmøtene. Derfor 

er det også vår oppgave å komme med innspill til NSKFs/Huskomiteens (HK) arbeid. I dette notatet 

har vi sammenfattet de viktigste innspillene og ønskene vi i Forbundet mener HK skal ta stilling til. Vi 

ønsker også å orientere om saker vi mener er viktige at HK har innsyn i. Det er saker som har både 

kortere og lengre perspektiver.  

Involvering av kollektivbeboere - et viktig løft for lokal frivillighet 

Høsten 2020 har staben i Forbundet utformet dokumentet “Å bo i et forbundskollektiv”, se vedlegg 

1. Her gjør vi det klart hva det innebærer av frivillig engasjement for de som ønsker å bo i våre 

kollektiv. Det har vært viktig fordi vi ser at mange som bor i kollektivene ikke har noen tilknytning til 

Forbundet, og at de dermed representerer en uforløst ressurs for sårt tiltrengt frivillig engasjement 

og innsats. Vi har stor tro på at dette arbeidet skal løfte den lokale frivilligheten fremover, og har 

allerede begynt å se noen resultater - f.eks. har potensielle kollektivbeboere tatt kontakt for å få vite 

mer om Forbundet.  



Vi ønsker å løfte saken til dere for å tydeliggjøre hvor viktig samspillet mellom kollektivene og 

studentarbeidet er, og med det vise at HKs beslutninger er med på å forme Forbundet som 

organisasjon.  

Retningslinjer for utleie av kollektiver 

I forlengelsen av forrige sak ønsker vi å orientere om et viktig arbeid vi har gjort denne høsten i 

samarbeid med eiendomsforvalter Helena. Vi har laget retningslinjer som klargjør prosessen rundt 

utleie av ledige plasser i forbundskollektiv, se vedlegg 2. Det har gjort det mye enklere å vite hvem 

som skal gjøre hva når, i tillegg til at det blir enklere å involvere nye beboere i Forbundsarbeidet.  

Vi setter veldig stor pris på det gode samarbeidet med eiendomsforvalter Helena, og begge 

organisasjoner har nok sett på dette arbeidet som helt nødvendig. Denne saken viser at tydelige 

rutiner for samarbeidet mellom NSKF og NKS er veldig viktig.  

Ventilasjon på kontoret i U20 

Det har kommet fram i en medarbeidersamtale undertegnede har hatt at ventilasjonen på kontoret 

på U20 ikke er god nok. Spesielt i varmt sommervær er situasjonen dårlig. Følgende ble sagt:  

“Det er dårlig ventilasjon på kontoret og kan bli veldig varmt der. Det påvirker meg spesielt når det er 

varmt i været. Da blir jeg mindre effektiv og konsentrert om jobben. Jeg bruker en enkel bordvifte som 

jeg har stående rett foran ansiktet, men det funker dårlig. Jeg kan åpne vinduet, men det har dårlig 

eller ingen effekt på luftkvaliteten, og det kommer svært mye støy fra gata utenfor.” 

Da undertegnede har ansatteansvar ses det på som nødvendig at denne saken løftes til HK. 

Undertegnede ønsker ikke at ansatte i Forbundet skal arbeide under dårlige forhold, fordi dette i 

verste fall kan føre til sykemeldinger på lang sikt. Uansett er studentledelsen i Forbundet svært 

opptatt av at våre ansatte skal ha et sunt arbeidsmiljø, da vi vet at jobb i Forbundet allerede 

medfører et stort arbeidspress.  

LS er klar over at ventilasjon innebærer at HK gjør en større, økonomisk investering, og at dette ikke 

er gjort på dagen. Vi mener likevel at sakens alvor rettferdiggjør investeringen, og henstiller HK til å 

sørge for at kontoret i U20 får ventilasjon. Vi håper i hvert fall dette arbeidet kan komme i en 

innledende fase med langsiktig perspektiv.  

Kollektiv i Tromsø 

I det vi begynner å ane de gode resultatene av robuste forbundskollektiv med beboere som føler seg 

tilknyttet Forbundet, vil vi nok en gang ytre et ønske om forbundskollektiv i Tromsø.ønsker vi å ytre 

et ønske om forbundskollektiv i Tromsø.  

Vi har stor tro på at et slikt kollektiv vil være med på å løfte Forbunds-engasjementet i Tromsø.  

Vi har hørt at dette allerede er en sak som HK jobber med, og vi er svært takknemlige for det. 

Universell utforming 

De eiendommene som NSKF eier og forvalter på vegne av Forbundet er ikke universelt utformet. 

Dette skyldes alderen på eiendommene, og de dermed høye kostnadene gjennomføring av universell 

utforming medfører.  

LS har stor forståelse for at det er svært høye kostnader tilknyttet oppgradering av eiendommen for 

å gjøre de tilgjengelige for folk med alle grader av funksjonsnivå. Samtidig mener vi at dette er en 



utfordring HK burde ta på strak arm, og initiere arbeidet med å få full grad av universell utforming på 

alle eiendommer som drives på vegne av Forbundet.  

Det er blitt antydet til at investeringer knyttet til universell utforming vil gå sterkt utover HKs evne til 

å støtte Forbundet økonomisk. Nettopp derfor må perspektivet i denne saken være langsiktig. 

Forbundets medlemmer forventer ikke at dette skal skje på kort tid. Likevel ønsker vi at det blir laget 

en overordnet plan som kan gi realistiske rammer for prosjektet.  

Vi mener HK bør begynne en langsiktig prosess som sikrer universell utforming for våre møtelokaler, 

for eksempel ved å starte med å hente inn prisoverslag og hvordan finansieringen kan besørges uten 

at det går over økonomiske bidrag til Forbundet.  

NSKFs formål er å drifte våre eiendommer til Forbundets beste. Å gi økonomisk støtte til Forbundet 

direkte, og sørge for universell utforming er to sider av samme sak. De må ikke komme på bekostning 

av hverandre. 

LS i Forbundet oppgir følgende som sentralt for oss:  

- Langsiktig utvikling av lokalene vi har studentaktiviteter 

- En reell mulighet til å delta på våre aktiviteter, uavhengig av funksjonsnivå 

- Mangfoldighet ikke bare i ord, men også i gjerninger 

 

Vi vet også at et medlem som bruker rullestol har blitt båret opp av to frivillige hver gang 

vedkommende skulle delta på et arrangement i U20. LS mener dette eksempelet understreker 

behovet for universell utforming.  

På vegne av landsstyret i Norges kristelige studentforbund 

Eilif Tanberg 

Leder 

06.01.20 

--- 

Vedtatt oOversendt av LS 16.01.21xx.xx.xx 

 

Landsstyret må til neste år sette av mer tid til gjennomgang av denne saken.  

 

4.1 Stillingsinstruks organisasjonsrådgiver 

Aurora innledet til saken:  

Arbeidsinstruksen er den overordnete beskrivelsen av hvilke oppgaver og ansvar den ansatte 

har. Det er landsstyret som vedtar de ansatte arbeidsinstrukser. Dette er den viktigste 

arbeidsgiverfunksjonen landsstyret har (utover ansettelser og evt. avskjedigelser) ettersom det 

praktiske arbeidsgiveransvaret er delegert til hhv. leder og generalsekretær. Det er god 

personalpolitikk å la de ansatte komme med innspill, arbeidsinstruksen skal altså vedtas 

ensidig av arbeidsgiver.  

 



Eilif og Aurora har gjort en omfattende revidering av den gamle stillingsinstruksen for 

organisasjonsrådgiver.  Ny organisasjonsrådgiver, Rogjella Anne Nydal, har fått mulighet til å 

komme med innspill til stillingsinstruksen.  

Følgende endringer er gjort: Fokuset på organisasjonsutvikling med oppfølging av 

lokalforbund, medlemmer og frivillige er tydeligere og mer utbrodert. Promotering og media 

har fått høyere prioritet. Palestinautveksling er fjernet, men legges til generalsekretærs 

stillingsinstruks. Dette er gjort fordi adskillig flere oppgaver er tillagt 

organisasjonsrådgiverstillingen. I tillegg ønsker generalsekretær, Aurora, å jobbe med 

Palestinautveksling selv.  

Vedlegg til denne saken: 

Forslag til stillingsinstruks for organisasjonsrådgiver (separat vedlegg) 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar endelig arbeidsinstruks for organisasjonsrådgiver (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt. 

 

4.2 Stillingsinstruks generalsekretær 

Eilif innledet til saken:  

Arbeidsinstruksen er den overordnete beskrivelsen av hvilke oppgaver og ansvar den ansatte 

har. Det er landsstyret som vedtar de ansatte arbeidsinstrukser. Dette er den viktigste 

arbeidsgiverfunksjonen landsstyret har (utover ansettelser og evt. avskjedigelser) ettersom det 

praktiske arbeidsgiveransvaret er delegert til hhv leder og generalsekretær. Det er god 

personalpolitikk å la de ansatte komme med innspill, arbeidsinstruksen skal altså vedtas 

ensidig av arbeidsgiver.  

 

Forrige endring av generalsekretærs stillingsinstruks ble gjort november 2019. Grunnet 

omfattende revidering av organisasjonsrådgivers stillingsinstruks, synes det hensiktsmessig å 

gjøre noen endringer i generalsekretærs instruks.  

Følgende endringer er forslått: 

Generalsekretær blir ansvarlig for å opprettholde aktivitet og drift av forbundet.no. 

Ansvar for Palestinautveksling er lagt til, fordi det fjernes fra organisasjonsrådgivers 

stillingsinstruks. Dette er gjort fordi adskillig flere oppgaver er tillagt 

organisasjonsrådgiverstillingen. I tillegg ønsker generalsekretær, Aurora, å jobbe med 

Palestinautveksling selv. 

Vedlegg til denne saken: 

Forslag til stillingsinstruks for generalsekretær (separat vedlegg) 

Vedtak:  

Landsstyret vedtar endelig arbeidsinstruks for generalsekretær (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 



Nome, 28.01.2021 

Aurora Marie Nome 

 

 

Med forbehold om godkjenning. 


