
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

13. FEBRUAR 2021 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet lørdag 13. februar. Møtet ble satt kl. 10:00 og 

hevet kl. 13:15. 

 

Til stede: 

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

Anbjørg Dagestad (Trondheim) og Aurora Marie Nome (generalsekretær). 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

  



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. februar. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 

 

Landsstyret godkjente den utsendte sakslista og følgende endringer i dagsorden: 
 
Vedtak: 

Saksliste 
0. Konstituering  

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av ordstyrer og referent     Eilif 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 16./21. januar   Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    Lokale representanter 

1.3 Invitasjoner etc. siden sist     Aurora 

2. Økonomisaker 

2.1 Tentativt budsjett NKS 2021     Aurora 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Landsmøtet 2021 

3.1.1 Praktisk gjennomføring LM21      Aurora 

3.1.2 Forretningsorden LM21      Aurora 

3.1.3 Saksliste og dagsorden LM21     Aurora 

3.1.4 Landsstyrets årsberetning 2020-2021    Eilif 

3.1.5 Forbundets visjon og slagord     Eilif 

3.1.6 Treårsplanen 2020-2023/strategidokument 2021-2024  Eilif 

3.1.7 Arbeidsprogram 2021-2023/2021-2022    Eilif 

3.1.8 Årstema 2021-2022      Henriette 

3.1.9 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Henriette  

3.1.10 Etiske retningslinjer       Synne 



3.1.11 Forslag til vedtektsendringer     Aurora 

3.1.12 Valg av ledere til faste sammenslutninger   Eilif og Henriette 

 

Dagsorden 
09:45 Morgenbønn 

10:00 Konstituering 

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av ordstyrer og referent     Eilif 

10:15 Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 16./21. januar   Aurora 

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene    Lokale rep. 

1.3 Invitasjoner siden sist      Aurora 

10:30 Økonomi 

2.1 Tentativt budsjett NKS 2021     Aurora 

10:3045 Organisasjonssaker 

        3.1 Landsmøtet 2021 

3.1.1 Praktisk gjennomføring av LM21    Aurora 

3.1.2 Forretningsorden LM21     Aurora 

10:30 Økonomi 

2.1 Tentativt budsjett NKS 2021     Aurora 

3.1.5 Forbundets visjon og slagord     Eilif 

3.1.3 Saksliste og dagsorden LM21     Aurora 

3.1.4 Landsstyrets årsberetning 2020-2021    Eilif 

12:00 Pause 

12:30 Økonomi 

2.1 Tentativt budsjett NKS 2021     Aurora 

12:4530 Organisasjonssaker forts. 

3.1 Landsmøtet 2021 forts.  

3.1.5 Forbundets visjon og slagord     Eilif 

3.1.6 Treårsplanen 2020-2023/strategi    Eilif 

3.1.7 Arbeidsprogram 2021-2023/2021-2022   Eilif 

 3.1.8 Årstema 2021-2022      Henriette 

14:00 Pause 

14:30 Organisasjonssaker forts. 

       3.1 Landsmøtet 2021 forts. 

3.1.9 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement Henriette  

3.1.10 Etiske retningslinjer       Synne 

3.1.11 Eventuelle innkomne forslag til vedtektsendringer  Aurora 

3.1.12 Valg av ledere til faste sammenslutninger   Eilif og Henriette 

17:00 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 16./21. januar 
 

Vedtak: 

Referat fra LS 16./21. januar ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  

Aurora Marie Nome og Eilif Tanberg orienterte på vegne av Bergensforbundet: 

Rogjella har vært i kontakt med tre stykker og særlig ei som heter Benedicte. Hun jobber for å 

få til et arrangement i april. Hun har også vært i kontakt med kollektivet, men har ikke fått 

napp. Det blir fokus på å få nye innflyttere i kollektivet involvert i Bergenforbundet. 

Kristiansandsforbundet:  

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Kristiansandsforbundet:  

Rogjella har vært i kontakt med Ingrid som har sagt at hun vil gi seg, derfor er det per nå 

ingen aktive medlemmer i Kristiansandsforbundet.  

Osloforbundet:  

Kristian Sløgedal orienterte:  

Vi har ingen aktivitet foreløpig, fordi det ikke er lov med arrangementer. Det var har planlagt, 

har måtte avlyses. Venter på at ting åpner til høsten.  

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:  



Konrad har sagt at han kan arrangere noe så lenge Silvia er med. Silvia og Konrad skal ha 

styremøte til uka, for å snakke om de kan arrangere noe i løpet av våren.  

 

Trondheimsforbundet:  

Synne Anbjørg Dagestad orienterte fra Trondheimsforbundet:   

De hadde årsmøte i går og Sigurd ble valgt som leder fram til august. De må derfor begynne å 

lete etter en ny leder nå. Sju stk. deltok på årsmøtet og alle har fått oppgaver. Neste 

arrangement blir på 26. med valentinsmat. Dette må muligens arrangeres utendørs. Synne er 

valgt som LS-representant med Sigurd som vara nr. 1. Ingrid, Therese og Helene er LM-

delegater. 

 

1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Arrangementer/møter 

 
Online training in facilitation of digital topic-based dialogues (Nansen Fredssenter) 

Nett, 16. – 19. februar – Fortsatt mulig å delta 

Feiring av Skeiv historiemåned (Forbundet i Storbritannia) – delt på sosiale medier 

Nett, 15. februar: The LGBQ+ Student Experience - Fortsatt mulig å delta 

Nett, 22. februar: The Trans Student Experience - Fortsatt mulig å delta 

Kjernefysisk trussel i nordområdene (Stopp NATO) 

Nett, 27. februar - Fortsatt mulig å delta 

Barne- og ungdomstinget (LNU) 

Nett/Oslo, 16. april – Her bør noen delta 

Årsmøte i K-stud 

Nett, 6. mai – Her bør noen delta 

 

Tilslutninger/Annet 

Innspill til regjeringen om strategiarbeid for sivilsamfunn i integreringsarbeid  

(Flerkulturelt kirkelig nettverk) 

Frist 26. februar – Ikke prioritert 

Ukas partner (ICAN Norge) 

Eilif gjør kanskje dette. 

Oppnevning til representantskapet for Det Norske Bibelselskap 

Frist 31. mars – Ikke prioritert 

 

Aurora la til dette: 



General Assembly i WSCF:  

Vi har mottatt en kontrabeskjed angående gjennomføring av General Assembly. Det kommer 

til å foregå fysisk i Berlin i løpet av 2022.  

Artikkel om rasisme til WSCF-E:  

Forbundet mottok en forespørsel om å skrive hvordan ungdom opplever rasisme og jobber for 

antirasisme i Norge. Ulempen med denne var at forespørselen kom med én dags varsel, så 

staben valgte å ikke prioritere dette.  

Forbundet i Fellesutvalget for Palestina:  

Aurora deltok på årsmøtet i Fellesutvalget i Palestina og ble da valgt inn i representantskapet 

som Forbundets representant.  

Haugtun skal selges: 

Vi har booket Haugtun til Forbundshelga 24.-26. september. Vi har fått beskjed om at 

Haugtun skal selges, og at det kan føre til endringer i bookingen vår. Så lenge de nåværende 

eierne er der fortsatt, får vi være der. Men det er mulig at de rekker å selge det før 

Forbundshelga. Vi holdes informert om prosessen. Derfor bør landsstyret ta en vurdering på 

sted for Forbundshelga 2021 i løpet av våren.  

- Synne: Det kan være lurt å booke Utøya slik at vi har det  

- Eilif: Ansatte bør få fullmakt 

- Aurora: Bør ha vedtak på dette 

Forespørsel om klimabrølet: 

Forbundet har fått en forespørsel til å bli med på Klimabrølet 2021. Brølene skal spilles inn 

digitalt og legges ut å klimabrølet.no og spilles av på nett rett før valget. De vil deretter vises 

sammenhengende i fire år, gjennom hele stortingsperioden. Dette er noe landsstyret kan 

vurdere å være med på. Frist for svar er 1. mars. Forslag til ting som kan gjøres:   

• Sende ut nyhetsbrev med oppfordring og lenke til å samle brøl! 

• Utfordre en annen studentorganisasjon til å samle inn brøl. 

• Lag noen kreative og morsomme brølevideoer, kanskje med en studentprest? og dele 

på sosiale medier.  

 

Landsstyret anser seg orientert. 

 

 

 

2. Økonomi 
 

2.1 Tentativt budsjett NKS 2021  
 
Aurora innledet til saken:  

Vedlagt er forslag til budsjett for NKS 2021, fra generalsekretær. Forslaget er justert utfra de 

tilbakemeldinger som kom under LS-møtet i januar. 

 

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 bruk av digitale plattformer som Zoom. 

 

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.  

 

Regnskapstallene i dette budsjettet justeres etter at årsregnskapet for 2020 er ferdigbehandlet 

hos revisor. 

 

Vedlegg til denne saken: 

Forslag til budsjett for NKS 2021 

 

Forslag 1 (fra Aurora):  

7151 Internasjonale reiser senkes fra 15 000,- til 5 000,- 

7124 Forbundshelga økes fra 90 000,- til 100 000,-  

 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok tentativt budsjett for NKS 2021 med forslaget som framkom under møtet. 

Dette legges fram for behandling på landsmøtet. 

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.  

 

På bakgrunn av at koronasituasjonen fortsatt er usikker og at det tvilsomt er bedre i mars, 

synes det mest realistisk å arrangere landsmøtet på digitalt.  

 

Saksbehandlingen blir, som vi alle vet, ikke like god på digitale møter. I tillegg er det mange 

og store saker på det kommende landsmøtet. Dette er fordi flere saker ikke ble behandlet 

under landsmøtet i 2020 (Treårsplanen, etiske retningslinjer, sammenslåing av 

grunnlagsdokumenter og teologisk plattform), og fordi nytt arbeidsprogram skal vedtas i år.  

 

På den annen side, er landsstyret bundet av Forbundets vedtekter som slår fast at landsmøtet 

skal arrangeres innen utgangen av mars. Samtidig er vi er alle blitt mer drevne på digitale 



møter. Det blir da avgjørende å legge til rette for god saksbehandling. Detaljene rundt 

hvordan møtet skal foregå digitalt, diskuteres og vedtas i sak 3.1.2 om forretningsorden.  

 

Diskusjon:  

 

- Kristian: Veldig langt sånn landsmøtet er planlagt nå. Kan vi ha det i juni i stedet?  

- Synne: Enig. Viktig å legge til rette for at de som sitter i samme by, kan ha landsmøte 

sammen. Gjøre noe som gjør at det er gøy. Kjøpe inn masse godteri.  

- Kristian: De som er i samme by, kan ha middag sammen. 

- Eilif: Det er viktig å bruke pengene på noe gøy. Det skal være en gulrot ved å være 

med på landsmøte. Mener at det ikke er mulig å utsette til juni, men vi kan heller ha en 

annen nasjonalsamling i juni.  

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar at landsmøtet 2021 arrangeres digitalt. 

Enstemmig vedtatt.  

 
3.1.2 Forretningsorden landsmøtet 2021  

 
Aurora innledet til saken: 
Forretningsordenen er kjørereglene for landsmøtet. Den angir hvordan debatter, forslag, 

komitéarbeid og avstemninger skal foregå. Den sier også noe om hvilke fullmakter og 

begrensninger ordstyrerne har.  

 

Det vedlagte forslaget til forretningsorden har tatt utgangspunkt i forretningsordener fra 

tidligere landsmøter, men er tilpasset at landsmøtet 2021 arrangeres digitalt.  

 

Landsstyret bes vurdere om forretningsorden er forståelig og møtereglene er klare.  

 

Vedlegg til denne saken:  

Forslag til forretningsorden for landsmøtet 2021 

 
Forslag 1 (fra Aurora)  

Kutte møtedetaljer om Zoom av praktiske hensyn.  

1. Landsmøtet (LM) avholdes over Zoom.: 

https://zoom.us/j/97222150192?pwd=SVZ0TERlNHdzdmw3N0JiS0VRT3JFQT09  

Møte-ID: 972 2215 0192 

Passkode: x0iGBz 

 

Forslag 2 (fra Aurora)  

7. Ved tegning til debatten brukes «raise hand»-funksjonen i Zoom.Ved tegning til debatten og 

ønske om innlegg brukes raise hand-funksjonen i Zoom. Ved replikk skrives ens eget navn i 

chatten. 

 

Forslag 3 (fra Aurora): 

Etter møte om GoPlenum med LNU, foreslår jeg å bare bruke Zoom for møtet og dermed 

kutte der det står nevnt GoPlenum: 

8. Endrings- og vedtaksforslag må fremmes muntlig under debatten om gjeldende sak og 

leveres skriftlig i chatten i Zoom eller i Google Forms eller lignende innen frister oppgitt i 

programmet for å kunne behandles.GoPlenum innen frister oppgitt i programmet for å kunne 



behandles. 

11. Votering foregår i Zoom via funksjonen «polls».Votering foregår i GoPlenum. Hvis minst 

to delegater krever det, avgis stemming anonymt også i GoPlenum Stemme kan bare gis ved 

fremmøte på Zoom. 

 

Forslag 4 (fra Aurora): 

Kutte punkt 10 som har lagt seg flere steder. 

 
Vedtak: 

Landsstyret innstiller på forretningsorden for landsmøtet 2021 med de forslag til endringer 

som framkom under møtet. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 
3.1.3 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM 2021 

 
Aurora innledet til saken: 

Landsstyret er ansvarlige for å arrangere landsmøtet. Det innebærer å forberede sakene som 

skal behandles (saksliste) og å planlegge programmet for hvordan de skal behandles 

(dagsorden).  

 

Dagsordenen angir ikke bare rekkefølgen sakene skal behandles i, men også hvor mye tid 

hver enkelt sak skal få, hva slags diskusjoner det legges opp til, hvor mange ganger hver 

enkelt sak skal diskuteres i plenum, og så videre.  

 

Landsstyret diskuterte på møtet i november og januar en foreløpig saksliste og dagorden for 

landsmøtet 2021. På disse møtene var saksliste og dagsorden tilpasset et fysisk møte. I denne 

utgaven av er saksliste og dagsorden tilpasset et digitalt møte, samtidig som det er lagt opp til 

å bruke like lang tid som i et fysisk møte.  

 

Landsstyret bes særlig gi innspill på: 

• Hvem skal være ordstyrere? 

• Hvem er ansvarlig for morgenbønn, lørdag og søndag? 

• Skal vi ha digitale fellesmåltider og sosialt samvær som foreslått? Hvem er i så fall 

ansvarlige? 

• Det er vanlig praksis å ha LM-komiteer for å lette saksgangen, men er det nødvendig på 

dette LM? Er det bedre om det komiteene består av én person? 

• Kafédialog: I dette forslaget er årstema fjernet som tema. Er LS enige i forslagene til 

kafédialog? 

 

Aurora la til dette:  

 

Solveig Skaugvoll Foss (tidligere organisasjonsrådgiver) og Albert Andersen Øydvin 

(tidligere LSer og formøteeskepert) holder formøter.  

 

Per Høyland (tidligere organisasjonsutvikler) og kanskje Andrine Elnæs Rabbevåg (tidligere 

nestleder i Forbundet) blir ordstyrere.  

 

Andreas Eggesvik blir teknisk ansvarlig.  

 



Vedlegg til denne saken:  

Forslag til saksliste for Landsmøtet 2021 

Forslag til dagsorden for Landsmøtet 2021 

 

Innspill:  

 

- Kristian: Møte lørdag og søndag. Ferdig tidligere på søndag.  

- Synne: Kutte tid på hver sak, f.eks. årsberetninger.  

- Eilif: Orienteringer på video.  

- Eilif: Andre plenumsbehandling strykes til fordel for kafédialog.  

- Eilif: Kun arbeidsprogram og strategi behandles i kafédialog. De som er i kafédialog 

blir komité for sakene.  

- Kristian: De som er i samme by, kan heller ha sosial felles middag 

- Kristian: Folk kan velge selv om de ønsker digital lunsj. 

- Eilif: Digitale valg på sakene 8.5-8.9. Sjekk Noregs mållags mal. 

- Kristian: Mentimeter kan brukes som avstemning.  

- Aurora: Endre forretningsorden på bakgrunn av dette. 

- Aurora: De som er saksansvarlig blir LM-komité for saken. Det gjelder alle saker 

bortsett fra de som skal opp i kafédialog (strategi/arbeidsprogram).  

 

 

Forslag (fra Eilif fra sak 3.1.5): 

Stryke sak 7.1 Visjon og slagord 

 

 

 

Vedtak:  

Landsstyret vedtok at generalsekretær får fullmakt til å utarbeide et forslag til saksliste og 

dagsorden for landsmøtet 2021 basert på innspill fra dette møtet. Dette vil også ha følger for 

forretningsorden. Disse to sakene vil så stemmes over på e-post.  

Enstemmig vedtatt.  

 

 

3.1.4 Landsstyrets årsberetning 
 

Eilif innledet til saken: 

 

Landsstyret er pålagt av vedtektene til NKS å legge frem årsberetning for landsstyreperioden. 

Aurora har skrevet et forslag til årsberetning og redigert dette på bakgrunn av landsstyrets 

tilbakemeldinger på landsstyremøtene i november og januar.  

Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen. 

Vedlagt ligger et revidert forslag til årsberetning. 

 

Vedtak:  

Landsstyret innstiller på det vedlagte forslaget til årsberetning. 

Enstemmig vedtatt.  

 



 
3.1.5 Forbundets visjon og slagord 
 

Eilif innledet til saken: 

Opprinnelig var det tenkt at vi skulle vedta visjon og slagord for Forbundet på landsmøtet 

2021. Jeg har imidlertid valgt å ikke innstille på forslag til hverken visjon eller slagord, til 

tross for at jeg gjorde det på forrige LS-møte. Det skyldes flere årsaker:  

- Jeg synes ikke arbeidet med saken har vært godt nok, og jeg er redd hverken visjon eller 

slagord faktisk er forankret i organisasjonen. 

- Det er strengt tatt ikke nødvendig med de to slik organisasjonen er nå, så det kan vente til 

LS får kapasitet 

- Jeg har prioritert grundig arbeid med strategi og arbeidsprogram, som jeg tror er viktigere 

per nå.  

- Landsmøtet bør kuttes ned i lengde. 

- Landsmøtet vil mest sannsynlig ikke være i stand til å behandle visjon og slagord godt nok. 

 

Vedtak: 

Landsstyret innstiller ikke på visjon og slagord til landsmøtet 2021, og saken fjernes fra 

landsmøtets saksliste og dagsorden. 

Enstemmig vedtatt.  

 
 
3.1.6 Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023 (tidl. Treårsplan 2020-2023) 
 

Eilif innledet til saken: 
 

Etter grundig arbeid, mange innspill og god innsats fra Henriette, Andreas og Aurora, har vi 

endelig en innstilling på strategi for Forbundet klart.  

Det er et ambisiøst dokument, men som samtidig har blitt redusert og forenklet en god del 

sammenliknet med mitt førsteutkast. 

Vedlegg: Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023. 

Forslag (fra Eilif):  

Under kjernesaker: Feminisme: Bytte ut «Jesus lærer oss kjønnrettferdighet!» med 

«Feminisme og kristendom går hånd i hånd!» 

Vedtak:  

Landsstyret vedtok sin innstilling til “Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023” for LM 

2021 med de endringer som ble foreslått under møtet.  

Enstemmig vedtatt.  

 
 
3.1.7 Arbeidsprogram 2021-2022 (tidl. 2021-2023) 
 

Eilif innledet til saken: 

 

Etter grundig arbeid, mange innspill og god innsats fra Henriette, Andreas og Aurora, har vi 

endelig en innstilling på arbeidsprogrammet for Forbundet klart.  



Merk at det i år innstilles på et arbeidsprogram som kun går over ett år. Dette gjøres for å 

kunne gjøre evt. tilpasninger i arbeidsprogrammet årlig, da organisasjonen er inne i en 

omstillingsfase.  

Det innstilles også på å gå bort fra bruken av “Forbundet” offisielt, til heller å bruke 

“Studentforbundet” - for å nevne noe. 

Ellers er det et ambisiøst arbeidsprogram, samtidig som det er blitt kortet kraftig ned på 

sammenliknet med tidligere forslag.  

Forslag (fra Aurora): 

Legge til følgende under 1.6.4: «Arrangere formøte, med fokus på makt, roller og 

seksuell trakassering.»  

 

Vedtak:  

Landsstyret vedtok sin innstilling til “Arbeidsprogram for Forbundet 2021-2022” for LM 

2021 med de endringer som ble foreslått under møtet.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.1.8 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. 

 

Saken har fått flere runder i landsstyret, og forslagene er basert på tidligere innspill.  

 

Forslag 1: 

Kan vi redde skaperverket? 

Dette er en videreføring av årstemaet fra 2020. Et tema det er enkelt å forankre i lokale 

arrangementer og engasjement. Klimakamp og kamp for fremtiden har vist seg å være noe 

som engasjerer unge.  

 

Minus: Er det oppbrukt?  

 

Forslag 2: 

Kristendom og humanisme 

Dette temaet kan åpne for spennende diskusjoner rundt kristendom og humanisme. Er det 

motsetninger, eller er det det samme? 

 

Minus: er det et tema som bare engasjerer spesielt interreserte? 

 

Forslag 3: 

Post pandemi -hva nå? 

 

Koronapandemien har for alvor synliggjort sårbarheten i samfunnet vårt. Rike land kjøper seg 

frem i vaksinekøen, mens andre må vente. Hva slags verden etterlater det oss? 

 

Minus: er det litt depressivt? 



 

Forslag (fra Synne):  

Beholde forslag 1 og 2, og kaste forslag 3. 

3 stemmer for. 

1 stemme mot. 

 

Vedtak: 

LS vedtok forslag 1 og 2 som forslag til årstema 2021-2022. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.1.9 Grunnlagsdokument for Forbundets Palestinaengasjement  
 

Henriette innledet til saken: 
Vi er pålagt av vedtektene å åpne dokumentet opp for revidering hvert fjerde år.  

 

Henriette og Aurora har gått igjennom dokumentet, og kommet med følgende forslag til 

endringer: 

-endring av strukturen for mer logisk oppbygging 

-mer om okkupasjonen 

-avsnitt om hva Forbundet gjør (i dag) 

-små språklige forenklinger/forbedringer 

 

LS skal vedta sitt forslag til revidering, som så skal vedtas på Landsmøtet. På landsmøtet er 

det også mulig å komme med forslag til endringer. 

 

Se vedlegg. 

 

Forslag (fra Eilif):  

Dokumentet kalles «Vårt Palestinaengasjement» 

 

 

Vedtak:  

Landsstyret vedtok sin innstilling til dokumentet «Vårt Palestinaengasjement» for LM 2021 

med de endringer som ble foreslått under møtet.  

Enstemmig vedtatt.  

 

 

3.1.10 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.   



- På LS i november, ble det vedtatt at Synne skulle skrive en oppdatering på dokumentet.  

- På LS i januar, kom LS med innspill til dokumentene og Synne fikk i oppgave å 

inkludere disse i dokumentet 

- På dette møtet, 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) 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar sine forslag til etiske retningslinjer og prosedyre for brudd på etiske 

retningslinjer som legges fram for landsmøtet. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

3.1.11 Forslag til vedtektsendringer 
 

Aurora innledet til saken: 

Vedtektene er det øverste dokumentet i Forbundet. 

 

Forslag til vedtektsendringer må sendes inn fire uker før landsmøtet. Det er ikke anledning til 

å fremme nye forslag, eller å gjøre endringer i innkomne forslag, under møtet.  

 

Landsstyret 2019-2020, hadde en rekke forslag til vedtektsendringer for Landsmøtet 2020. 

Fordi det landsmøtet uventet måtte avholdes digitalt, ble saken om vedtektsendringer utsatt til 

Landsmøtet 2021. Disse må, uavhengig av hva dette landsstyret ønsker, legges fram for 

Landsmøtet 2021.  

Om det har kommet flere forslag til vedtektsendringer fra dette landsstyret innen 12. februar, 

diskuteres dette og for så å eventuelt vedtas. 

 

Eventuelle vedtektsendringer må vedtas av landsmøtet. De krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.  

 

Om forslagene: 

Forslagene 1-3 er endringsforslag som er et resultat av sammenslåingen av 

grunnlagsdokumentene, som landsmøtet i 2019 vedtok i Arbeidsprogrammet 2019-2021:  

 
1. Landsstyret skal: 
1.4 Landsmøtet […] 

1.4.2    Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av grunnlagsdokumentet på Landsmøtet i 2020. Målet skal være 

at dokumentet blir mer oversiktlig, kortfattede og med mulighet for å utvide flere politikkområder. 

 

Forslag 4 er endringsforslag som tar for seg eksklusjon for uakseptabel oppførsel i 

forbindelse med landsstyrets utarbeiding av nye etiske retningslinjer.  

 

Forslagene 5-9 er endringsforslag som tar for seg valgkomiteens oppgaver og størrelse. 

Hovedsakelig handler det om å fastsette valgkomiteens størrelse til 3 personer og gi 

valgkomiteen ansvar for å innstille på valg av ledere for faste sammenslutninger. Landsstyret 

vil fortsatt ha muligheten til å velge leder for faste sammenslutninger dersom landsmøtet ikke 

evner å gjøre dette.  

 

Vedlegg til denne saken: 



Landsstyret 2019-2020 sine forslag til vedtektsendringer. 

Gjeldende vedtekter for Norges kristelige studentforbund (i egen fil) 
 
 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar forslagene 1-9. 

Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.1.12 Valg av ledere til faste sammenslutninger 
 

Eilif innledet til saken:  

Alle våre faste sammenslutninger er per nå inaktive.  

Etter diskusjon innad i arbeidsgruppa, har vi konkludert med at arbeidet med faste 

sammenslutninger ikke er prioritert.  

Vi mener det ikke finnes rekrutteringsgrunnlag for lederverv i sammenslutningene slik 

organisasjonen er nå.  

Vedtak:  

Landsstyret har ingen innstilling på ledere til faste sammenslutninger i forkant av LM 2021. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Oslo, 13.02.2021 

Aurora Marie Nome 

 

 

Med forbehold om godkjenning. 


