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1. Konstituering  
 
Møtet ble avholdt i over Zoom 

(https://zoom.us/j/97222150192?pwd=MVdCRFFKd0pwZG5aUUFZVVB0cC9zZz09).  

Møtet ble satt lørdag 13. mars kl. 10:30. Møtet ble hevet søndag 14. mars kl. 13:10.   

 
1.1 Åpning og opprop  
Nestleder av NKS, Henriette A. Smeby, åpnet møtet og gjennomgikk delegat- og 

deltakerlisten. 

 

Deltakere landsmøtet 2021:  

Delegater med stemmerett:  

Helene Lunder Eriksen  Oslo kristelige studentforbund 

Lukas Neuenschwander  Oslo kristelige studentforbund 

Kristian Sløgedal   Oslo kristelige studentforbund 

Vegard Tysseland   Oslo kristelige studentforbund 

Ingrid Mortensen Bjørnstad  Trondheim kristelige studentforbund 

Sigurd Elias Halse   Trondheim kristelige studentforbund 

Therese Gransjøen   Trondheim kristelige studentforbund 

 

 

Delegater uten stemmerett: 

Eilif Tanberg    Landsstyret 

Henriette Smeby   Landsstyret 

Synne Anbjørg Dagestad  Landsstyret (Trondheim) 

Rebecca Lunde   Valgkomité/Utvalg for likestilling 

Andreas T. Eggesvik   Teknisk ansvarlig 

Rogjella Anne Nydal   Ansatt 

Aurora Marie Nome   Ansatt 

 

 

Meldt forfall: 

Einar Abrahamsen Gregersen Oslo kristelige studentforbund 

Helene Brendemo    Trondheim kristelige studentforbund 

 

Til sammen 7 stemmeberettigete.  

https://zoom.us/j/97222150192?pwd=MVdCRFFKd0pwZG5aUUFZVVB0cC9zZz09
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Eilif Tanberg hadde meldt forfall og var kun til stede under behandlingen av sakene 7.1, 7.2 

og 8.1-8.9. 

Synne Anbjørg Dagestad hadde meldt forfall og var kun til stede under behandlingen av 

sakene 5.2, 6.1, 7.3-7.7, 8.1-8.9. 

Ingrid Bjørnstad hadde tekniske problemer og var ikke til stede under behandlingen av 

sakene 1.2 og 1.4. 

Rebecca Lunde hadde meldt forfall og var ikke til stede under behandlingen av 5.1, 5.2, 7.1-

7.7. 
 

 

1.2 Godkjenning av innkalling 
Henriette Smeby gjennomgikk innkallingene og vedtektene rundt disse. Smeby ba 

landsmøtet om å godkjenne innkallingen. 

 

Aurora orienterte om at noen sakspapirer kom etter fristen og seinest i går.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Vedtatt. 

 

 
1.3 Valg av møteledelse  
Henriette Smeby presenterte landsstyrets forslag til møteledelse.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 
Vedtak: 

Landsmøtet valgte følgende møteledelse: 

Per Høyland og Edel-Marie Haukland. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.4 Godkjenning av forretningsorden 
Aurora Marie Nome presenterte landsstyrets forslag til forretningsorden. 
 
Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Aurora Marie Nome) 

Endre punkt 7: 

Ved tegning til debatten og ønske om innlegg kan en rekke en hånd i været eller bruke «raise 

hand»-funksjonen i Zoom. Ved ønske om replikk kan en rekke to fingre i været eller bruke 

tommel opp-emojien. Ved tegning til dagsorden /opplysning former man en T. 

 

Forslag 2 (fra Aurora Marie Nome) 

Endre punkt 8:  

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

skriftlig via Google Skjemaerchatten i Zoom innen frister oppgitt i programmet for å kunne 

behandles. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8iqMFVmqbkJWUWC70z_ewp9zuSRhRtJkBxlHBsugE0cTDQ/viewform?usp=sf_link
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Forslag 3 (fra Aurora Marie Nome) 

Endre punkt 11: 

Votering foregår ved bruk av «Yes» og «No» i Zoom. Hvis to av delegatene ønsker anonym 

votering, foregår det ved bruk av via funksjonen «polls» i Zoom. Stemme kan bare gis ved 

fremmøte på Zoom. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Andreas, Henriette og Aurora 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok det utsendte forslaget til forretningsorden med de endringer som framkom 

under møtet: 

 

1. Landsmøtet (LM) avholdes over Zoom. 

 

2. LM ledes til enhver tid av en møteledelse som velges ved møtets start.  

Møteledelsen plikter å lede forhandlingene i tråd med gjeldende vedtekter og vanlig 

møteskikk. Eventuelle spørsmål om inhabilitet meldes og avgjøres av LM ved en saks 

begynnelse. 

 

3. Ved møtets start velges det referenter og et tellekorps som retter seg etter møteledelsens 

anvisninger under møtets gang. 

 

4. Landsmøtet kan i begynnelsen av møtet utnevne komiteer for å lette saksbehandlingen. 

Komiteen gjennomgår innkomne forslag, avklarer hvor forslag eventuelt står i strid med 

hverandre, og kan innstille på forslag til vedtak. 

 

5. Alle saker innledes med en kort saksfremstilling med orientering om eventuelle forslag til 

vedtak fra Landsstyret (LS) eller de(n) saksansvarlig(e) LS har utpekt. 

 

6. Det gis anledning til holde innlegg og til to korte replikker til hvert innlegg. Innlegg 

maksimalt to minutter. Replikk maksimalt 1 minutt. 

 

7. Ved tegning til debatten og ønske om innlegg kan en rekke hånd i været eller bruke «raise 

hand»-funksjonen i Zoom. Ved ønske om replikk kan en rekke to fingre i været eller bruke 

tommel opp-emojien. Ved tegning til dagsorden/opplysning former man en T.  

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

leveres skriftlig via Google Skjemaer innen frister oppgitt i programmet for å kunne 

behandles. 

 

9. Møteledelsen skal, når det er påkrevd, sette ytterligere begrensninger på taletid og 

anledning til replikk. Når møteledelsen ønsker å sette strek, skal det gis adgang til å tegne seg 

under neste talers innlegg. Møteledelsen har anledning til å redigere talelisten for å få frem 

forslag til vedtak og hovedsynspunkter i debatten, eller for å utjevne fordelingen av talere 

basert på for eksempel kjønn eller geografi. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8iqMFVmqbkJWUWC70z_ewp9zuSRhRtJkBxlHBsugE0cTDQ/viewform?usp=sf_link
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10. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden, voteringsorden eller for 

saksopplysning, skal få ordet umiddelbart etter pågående taler. Forslag om å avbryte en sak, 

oppheve at strek er satt eller gå direkte til avstemming tas direkte opp til votering. 

 

11. Votering foregår ved bruk av «Yes» og «No» i Zoom. Hvis to av delegatene ønsker 

anonym votering, foregår det ved bruk av «polls» i Zoom. Stemme kan bare gis ved fremmøte 

på Zoom. 

 

12. Dersom stemmeberettigede delegater ikke kan være til stede ved én eller flere saker, må 

møteledelsen gis beskjed, slik at vara kan ta plass. 

 

13. Medlemmer av Landsstyret har talerett. Varaer for delegater har talerett inntil de 

eventuelt trer inn som delegat. Da vil de også har stemmerett. Landsmøtet kan gi gjester og 

andre inviterte talerett når det er ønskelig. Gjester kan ikke gis forslags- eller stemmerett. 

 

14. Endelige beslutninger fattes med absolutt flertall dersom ikke NKS’ vedtekter eller 

Landsmøtet krever noe annet. Ved del-voteringer som leder opp til endelig vedtak, benyttes 

simpelt flertall. Ved alle avstemninger skal delegatene gis mulighetene til å aktivt stemme for 

og mot (kontra) til forslaget. 

 

Avklaring av stemmebegreper:  

Absolutt flertall: Over 50 % av tilstedeværende stemmeberettigede. 

Simpelt flertall: Forslaget med flest stemmer vinner.  

Vedtatt. 
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1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Ordstyrerne presenterte landsstyrets forslag til saksliste og dagsorden. 

 

Aurora Marie Nome orienterte om at Eilif Tanberg kun deltar på sakene 7.1 Strategi 2021-

2023 og 7.2 Arbeidsprogram 2021-2022 og at Henriette Smeby tar Eilifs resterende saker.  

 

Per Høyland orienterte om at sak 4.3 Regnskap BIFFE til orientering og 4.4 Regnskap NSKF 

til orientering utgår.  

 

Vedtak: 

 

Saksliste: 
 
1. Konstituering 

1.1 Åpning og opprop 

1.2 Godkjenning av innkalling 

1.3 Valg av møteledelse  

1.4 Godkjenning av forretningsorden 

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden  

1.6 Valg av referenter  

1.7 Valg av protokollunderskrivere 

1.8 Valg av tellekorps 

1.9 Valg av LM-komiteer  

2. Referat fra LM 2020 

2.1 Referat fra Landsmøtet 2020 til godkjenning   

3. Årsmeldinger 2020 og rapporteringer 

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2020-2021 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering 

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering 

3.4 Godkjenning av årsberetning for AKT 

3.5 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 

3.6 Årsberetning fra Utvalg for likestilling  

3.7 Årsberetning fra Teologismia  

4. Regnskap for 2020 

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  

4.3 Regnskap BIFFE til orientering 

4.4 Regnskap NSKF til orientering  

5. Budsjett 2021 

5.1 Budsjett for NKS 2021 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering   

6. Lover og vedtekter 

6.1 Endringsforslag, NKS’ vedtekter  

7. Organisasjonssaker 

7.1 Strategi 2021-2023 for utvikling av Forbundet (tidl. 

Treårsplan 2020-2023) 
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7.2 Arbeidsprogram 2021-2022 (tidl. 2021-2023) 

7.3 Årstema 2021-2022 

7.4 Teologisk plattform (ikke behandlet LM20) 

7.5 Grunnlagsdokument Palestina 

7.6 Sammenslåing grunnlagsdokumenter (ikke behandlet 

LM20) 

7.7 Etiske retningslinjer  

8. Valg 

8.1 Valg av leder av NKS for ett år 

8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år 

8.3 Valg av LS-representanter for ett år 

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2022 

8.5 Valg av revisor for NKS for ett år 

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina 

8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling 

8.8 Valg av leder for Teologismia 

8.9 Bytte av delegater til General Assembly WSCF 

 

 

Dagsorden:  
 

LØRDAG 13. MARS Saksansvarlig 

  

08:45 Teknisk testing og smøring av frokost Andreas 

09:10 Bli kjent-leker og frokost Andreas 

09:40 Hilsningstale v/ leder i Kirkerådet, Eilif 

 Kristin Gunleiksrud Raaum  

09:45 Formøter Albert Andersen Øydvin 
Solveig Skaugvoll Foss 

10:30 Åpning og konstituering 
 

 
1.1 Åpning og opprop Eilif 

 1.4 Godkjenning av forretningsorden Aurora 
 

1.2 Godkjenning av innkalling Eilif 
 

1.3 Valg av møteledelse Eilif 
 

1.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden  Ordstyrere 
 

1.6 Valg av referenter Ordstyrere 
 

1.7 Valg av protokollunderskrivere Ordstyrere 
 

1.8 Valg av tellekorps Ordstyrere 
 

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer Ordstyrere 

11:00 Presentasjon av innstillinger til valg Valgkomiteen 

11:05 Referat fra LM 2020 
 

 
2.1 Referat fra Landsmøtet 2020 til godkjenning Aurora 

11:10 Leders tale Eilif 

11:20 Pause 
 

11:30 Regnskap 2020  
 

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS Aurora 
 

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering  Aurora 
 

4.3 Regnskap BIFFE til orientering  BIFFE 
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12:00 Digital kafédialog 
 

 Strategi 2021-2023 Eilif 
 

Arbeidsprogram 2021-2022 Henriette 

12:30 Frivillig digital felleslunsj  

13:15 Årsmeldinger og rapporter  
 

3.1 Godkjenning av Landsstyret årsberetning 2020-2021 Eilif 

 3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering Lokale repr. 

 3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering Rogjella 

 3.4 Godkjenning av årsberetning for AKT Patrick Justad 

 3.5 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering Henriette 

 3.6 Årsberetning fra Utvalg for likestilling til orientering Rebecca Lunde 

 3.7 Årsberetning fra Teologismia til orientering Ingvild Yrke 

14:00 Plenumsbehandling: Strategi 2021-2023  Eilif 

14:30 Plenumsbehandling: Arbeidsprogram 2021-2023  Eilif 

15:00 Plenumsbehandling: Teologisk plattform  Synne 

15:15 Plenumsbehandling: Grunnlagsdokument Palestina  Henriette 

15:45 Frivillig fellespause   

16:15 Plenumsbehandling: Sammenslåing av gr.lagsdok  Eilif 

16:30 Plenumsbehandling: Budsjett 2021 
 

 5.1 Budsjett for NKS 2021 Aurora 

 5.2 Budsjett lokalforbund til orientering Aurora 

17:00 Plenumsbehandling: Årstema Henriette 

17:30 Plenumsbehandling: Etiske retningslinjer Synne 

18:00 Kveldsbønn Eilif 

18:10 Frivillig felles digital matpause og    

 tid til å sende inn endringsforslag  

18:30 NB: FRIST FOR LEVERING AV ENDRINGSFORSLAG* 
 

18:30 LM-komiteene møtes for å gjennomgå endringsforslag 
 

19:00 Fellesmiddag i respektive lokalforbundsbyer  

 

 
SØNDAG 14. MARS 

 

  

09:30 Lesing av endringsforslag og digital fellesfrokost  
 

10:00 Morgenbønn og sosialt opplegg Kristian 

10:30 Plenumsbehandling: Vedtekter Aurora 

10:50 Vedtak 
 

 
5.1 Budsjett NKS 2021 Aurora 

 
6.1 Endringsforslag vedtekter Aurora 

 
7.1 Strategi 2021-2023 LM-komiteen 

 
7.2 Arbeidsprogram 2021-2023 LM-komiteen 

 
7.3 Årstema 2020-2021 Henriette 

 
7.4 Teologisk plattform Synne 

 
7.5 Grunnlagsdokument Palestina Henriette 

 
7.6 Sammenslåing grunnlagsdokumenter Eilif 

 
7.7 Etiske retningslinjer Synne 
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11:50 Frivillig digital felleslunsj 
 

12:35 Valg  
 

8.5 Valg av revisor for NKS for ett år Valgkomiteen 
 

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina Henriette 
 

8.7 Valg av leder for Utvalg for Likestilling Henriette 
 

8.8 Valg av leder for Teologismia Henriette 

 8.9 Bytte av delegater til General Assembly WSCF Kristian 
 

8.1 Valg av leder av NKS for ett år Valgkomiteen 
 

8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år Valgkomiteen 
 

8.3 Valg av LS-representanter for ett år Valgkomiteen 
 

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2021 Valgkomiteen 

13:10 Møtekritikk og avslutning Ordstyrere 

13:40 Kort møte for gammelt og nytt landsstyre  

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok landsstyrets forslag til saksliste og dagsorden. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.6 Valg av referenter  
Ordstyrerne presenterte landsstyrets forslag til referent. 

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Aurora Marie Nome og Rogjella Anne Nydal som referenter.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

1.7 Valg av protokollunderskrivere 
Ordstyrerne presenterte landsstyrets forslag til protokollunderskrivere.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Kristian Sløgedal og Sigurd Elias Halse som protokollunderskrivere. 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

1.8 Valg av tellekorps 
Ordstyrerne presenterte landsstyrets forslag til tellekorps.  

 

Ingen tok ordet til saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Andreas Eggesvik og Rogjella Anne Nydal som tellekorps. 

Enstemmig vedtatt. 
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1.9 Valg av LM-komiteer 
Ordstyrerne presenterte landsstyrets forslag til LM-komiteer. 

 

Innstilling etter sakspapirene:  
Landsmøtet nedsetter følgende komiteer for møtet: 

 

7.1 Strategi 2021-2023:  

Eilif Tanberg, Ingrid Bjørnstad og Vegard Tysseland 

 

7.2 Arbeidsprogram 2021-2022:  

Henriette Smeby, Kristian Sløgedal og Therese Gransjøen 

 

 

Aurora Marie Nome orienterte om at Eilif Tanberg ikke kan sitte i LM-komité, og at 

Kristian Sløgedal foreslås flyttet til LM-komité for 7.1 Strategi 2021-2023. Sigurd Elias Halse 

foreslås som LM-komitémedlem for 7.2 Arbeidsprogram 2021-2022.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet nedsatt følgende komiteer for møtet: 
 

7.1 Strategi 2021-2023:  

Kristian Sløgedal, Ingrid Bjørnstad og Vegard Tysseland 
 

7.2 Arbeidsprogram 2021-2022:  

Henriette Smeby, Sigurd Elias Halse og Therese Gransjøen 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

2. Referat fra landsmøtet 2020 
 
2.1 Godkjenning av referatet fra landsmøtet 2020 
 

Aurora Marie Nome presenterte referatet fra landsmøtet 2020. 

 
Ingen tok ordet til saken.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente referatet fra landsmøtet 2020. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

3. Årsmeldinger og rapporter 2020 
 
3.1 Godkjenning av landsstyret årsberetning 2020-2021 
 

Henriette Smeby presenterte landsstyrets årsberetning for 2020-2021. 

 

Ingen tok ordet til saken. 
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Vedtak: 

Landsmøtet godkjente landsstyrets årsberetning for 2020-2021. Se vedlegg. 

Enstemmig vedtatt. 
 

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund 
 
Grunnet manglende rekruttering og få medlemmer i de små lokalforbundene våre, er det kun 

Osloforbundet og Trondheimsforbundet som har gjennomført årsmøter. Derfor er det også 

kun disse som har årsberetninger.  

Kristian Sløgedal presenterte årsberetningen fra Oslo kristelige studentforbund:  

2020 ble et annerledes år for alle, Osloforbundet inkludert. Vi startet året med høy energi og 

god stemning, og hadde store planer for arrangement og ting vi ønsket å gjennomføre i løpet 

av året. Da samfunnet stengte ned i mars måtte vi tenke litt annerledes, og det ble vanskelig å 

gjennomføre en god del av opplegget vi hadde planlagt. De fleste av arrangementene på 

planen krevde muligheter til fysisk oppmøte, og mange av arrangementene våre – særlig i 

vårsemesteret – måtte derfor avlyses. Mye av sosialiseringen måtte i en periode flyttes over på 

nett.  

Osloforbundet samlet seg for første gang etter sommeren til semesterstartsmesse med biskop 

Kari Veiteberg, som satte en god tone for høsten som fulgte. Gitt den nye situasjonen mange 

var igjennom 2020, følte vi at det var ekstra viktig å gjennomføre noen arrangementer hvor 

folk kunne møtes og være sosiale på en trygg måte. Så lenge det var mulig gjennomførte vi 

derfor felles middager, bibel og børst, og andre sosiale arrangementer – selvfølgelig med god 

kontroll på smittevern og passende forholdsregler. Årets Halloweenfest ble tonet ned til 

gresskarskjærekonkurranse da smitten igjen var på vei oppover, men stemningen var allikevel 

upåklagelig. I oktober arrangerte vi også en «sy og strikk»-kveld knyttet opp mot årstemaet. 

Vår egen søm-mester Marie Bruce stilte med symaskiner, materialer og støtte til alle som ville 

lappe klær, sy julegaver, eller sette i gang andre håndarbeidsprosjekter.  

Mot slutten av året ble det igjen litt begrenset hva det var lov å gjennomføre av 

arrangementer, og det var derfor enkelte ting vi måtte avlyse i løpet av november og 

desember. Vi lot oss ikke stoppes helt allikevel – og rundet av året med Among Us-spilling 

over Zoom. 2020 har ført til at vi har måttet øve opp kreativiteten vår når det kommer til 

arrangementer, og vi håper på å ta med denne kreativiteten videre inn i 2021! 

Osloforbundet hadde 76 medlemmer ved utgangen av 2020. Av disse var 17 nye medlemmer 

av året, og mange av disse var personer vi ofte så på arrangementene våre mens vi fortsatt 

fikk lov til å gjennomføre disse.  

Det at vi ikke fikk gjennomført store deler av det planlagte programmet vårt i 2020 – 

inkludert flere arrangementer som falt bort, og enkelte som måtte nedskaleres – førte også til 

at vi ikke endte opp med å bruke så mye penger som vi hadde budsjettert med. Som man kan 

se av regnskapet har det at vi fikk gjennomført en del arrangementer til tross for forholdene, 

ført til at vi allikevel har brukt opp en god del av pengene som var budsjettert. I tillegg har 

noe også gått til profilering og til styremøter.  
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Sigurd Elias Halse presenterte årsberetningen fra Trondheim kristelige studentforbund:  

Arrangementer 

I Trondheimsforbundet arrangeres det ulike arrangementer som holder sted i Kapellet i 

Singsakerbakken 13. Styret holder arrangementer ca. annenhver fredag og noen få 

onsdager, når koronarestriksjonene tillater det. Vi har et tett samarbeid med 

studentmenigheten som bruker forbundets lokaler til egne arrangementer annenhver 

onsdag. 

 

Disse arrangementene arrangerte styret i 2020: 

Velkommen til Forbundet/Bibel og grill : Det er blitt holdt i starten av hvert semester. 

Årsmøte, Ekstraordinært årsmøte 

Temakvelder : “Homoterapi?”, “Hva vil Gud med oss?” 

Sosiale kvelder : Bibel & Børst (både fysisk og digitalt (x6), Bibel & Bossmat, Bibel & Brie, 

17.Mai-frokost og 17. Mai med Forbundet, Sommeravslutning, Adventskozzzzzz. 

Gudstjenester : Grønn messe, Stille messe og fest, Messe og fest i eksamenstid (stille messe). 

Studentmenighetens arrangementer: Studentmenigheten har arrangert Brettpillkveld, 

Filmkveld og Lunsjsamling med oransjestrikking i Forbundets lokaler ca. annenhver onsdag, 

med perioder med unntak pga korona. 

 

Deltakelse på nasjonale arrangement 

Trondheimsforbundet hadde 4 delegater på digitalt landsmøte i 2020. 

Trondheimsforbundet stilte med en fin gjeng (3stk) på Forbundshelga på Utøya i 2020. Vi var 

også 3stk på Forbundets hyttetur til Larsbu i oktober 2020. 

 

Styret 

På årsmøte i februar 2020 ble de valgt et styre på 5 personer: William Aas Andreassen, Tea 

Emberland, Kristin Singstad, Laura Maria Jimenez og Synne Dagestad. Synne ble valgt som 

leder, men hun og Kristin forlot Trondheim og dermed også styret sommeren 2020. Dermed 

ble det tre personer igjen i styret, før ekstraordinært landsmøte ble avholdt 4. september 

2020. Da kom Therese Gransjøen, Helene Brendemo og Sigurd Elias Halse inn i styret i 

tillegg, og Tea tok over som midlertidig leder ut 2020. Det at vi har hatt seks personer i styret 

har vært en styrke, og gjort det mulig å fordele oppgaver på en god måte. 

 

Økonomi 

Penger til arrangement har blitt brukt jevnt over hele året. 

TKSF gikk nesten 6.000 kr i pluss i 2020. Grunner til overskuddet er noe redusert aktivitet i 

2020, samt at pengene til undergrupper ble ikke brukt, da vi i 2020 ikke hadde noen 

undergrupper i Trondheimsforbundet. Dette vil derimot endre seg i 2021, da det etter 

planen skal startes opp en Bibelgruppe. 

 

Profilering og medlemsvekst 

Koronasituasjonen har gjort profilering- og standarbeidet vanskeligere i år. Forbundet 

profilerte seg på NTNUs digitale immatrikulering, og har stått på stand på Nidarosdomen. 



14 
 

Det var ikke anledning til å stå på stand på NTNU i august i år. Det er blitt laget 

Facebook arrangement for alle enkeltarrangementene vi har arrangert, som har blitt 

promotert i varierende grad: Facebook post på siden, post i gruppene til 

Trondheimsforbundet og/eller i andre relevante Facebook-grupper. Styret ser at det fortsatt 

er personlig invitasjon av venner og nettverksskaping som er viktigst for medlemsvekst, samt 

og være synlig i studentmiljøet i Trondheim. Det har vært utfordrende å få nye personer på 

arrangementene i høst, der vi vurdere koronasituasjonen som én av flere mulige faktorer. 

Flere aktive har også flyttet fra byen i sommer, noe som har redusert miljøet og ført til at vi 

på flere arrangementer har vært relativt få personer, spesielt når det gjelder personer 

utenfor styret. Medlemstallet i TKSF var 38 i 2020. I 2019 var det 42. 

 

Landsstyrerepresentanter 

Etter å ha vært uten landsstyrerepresentant en periode, har Trondheimsforbundet nå Synne 

Dagestad som representant, med Laura som 1. vara. Selv om Synne ikke lenger bor i 

Trondheim, har denne ordningen fungert bra. Hun er medlem i Trondheimsforbundet, og 

kommuniserer jevnlig med styret i Trondheim. Synne ønsker å fortsette i denne 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

3.3 Årsberetninger ansatte orientering 

Rogjella Anne Nydal presenterte årsberetningen fra ansatte: 

 

Aurora Marie Nome har vært ansatt som generalsekretær i en 100 % stilling hele perioden.  

 

Solveig Skaugvoll Foss var ansatt i en 3-årig 100% stilling som organisasjonsrådgiver fram 

til 31.12.2020. 

 

Rogjella Anne Nydal ble ansatt i en 2-årig 100% stilling som organisasjonsrådgiver fra 11. 

januar 2021. 

I tillegg til de to fulltidsansatte i NKS, består kontorfellesskapet av eiendomsforvalter i 

NSKF. Helena Lilja Markan gikk over i fast stilling som eiendomsforvalter 01. oktober 

2020 etter å ha vikariert i stillingen siden august 2018. Ranveig Aamodt som i 

utgangspunktet hadde stillingen, valgte å si opp i september 2020. 

Solveig Skaugvoll Foss 

Jeg har jobba som organisasjonsrådgiver mesteparten av landsmøteperioden, og har trivdes 

med mange av oppgavene, men også vært frustrert over begrensningene som har gjort flere 

oppgaver umulige å gjennomføre.  

Pandemien har amputert mulighetene til å reise rundt til lokalforbund, og til å avholde 

arrangementer, som er to sentrale arbeidsfelt i stillinga. Jeg har prøvd å lage flere oppgaver 

til meg selv ved å avholde videomøter, lage plakater, utarbeide maler og rutiner, arbeide 

med sosiale medier og den slags andre ting som ikke krever reising eller fysiske 

arrangementer, men det har likevel vært kjedelig å ha lite og gjøre. 



15 
 

I perioden har det vært flott å se tillitsvalgte bruke sine nådegaver til å styrke Forbundet. Jeg 

er imponert over hele forbundshelgkomiteen, årstemagruppa, lokalforbundsstyrene som har 

vært tilpasningsdyktige og funnet nye måter å tilby aktivitet til medlemmene, og ikke minst 

Helene som holdt en fantastisk grønn messe søndagen på Forbundshelga. 

Jeg er takknemlig for alle folka jeg har fått jobbe med, ønsker hele organisasjonen lykke til 

videre, og gleder meg til å være med i Osloforbundet framover. 

 

Rogjella Anne Nydal 

Jeg har jobbet som organisasjonsrådgiver siden starten av januar. Jeg har syns at det har vært 

spennende og utfordrende. Det har vært frustrerende å ikke ha fått gjennomført en 

semesterstart og gjennomføringen av digital semesterstart ble trolig ikke som forventet. 

Jeg har syns det er har vært givende å ta kontakt med de ulike frivillige studentene rundt om i 

landet. Har fått ringt og snakket med en god del. Opplever at folk er tilgjengelige. Jeg ser 

frem til at samfunnet åpner seg mer opp og få gjennomført en mer «normal» semesterstart slik 

at vi kan rekruttere/stå på stand i ulike byer. 

 

Aurora Marie Nome 

Dette har vært min første hele landsmøteperiode som generalsekretær. Det har vært et rart år å 

være generalsekretær. Mitt første landsmøte som generalsekretær ble helt annerledes da 

landsstyret måtte kaste seg rundt og arrangere landsmøtet 2020 digitalt. Faste gjøremål som 

semesterstart og reising til lokalforbund har delvis uteblitt. Derfor har det vært vanskelig å 

rekruttere nye medlemmer. Jeg skal ikke legge skjul på at jobben som generalsekretær i et 

koronaår som ikke genererer vekst, mangler aktivitet og med lokalforbund som visner hen, er 

utfordrende. 

 

Samtidig har vi gjort det beste ut av situasjonen, flere lokalforbund har hatt digitale 

arrangementer, og vi har hatt nasjonale, digitale arrangementer. Forbundshelga ble 

gjennomført og til og med en hyttetur til Larsbu ble gjennomført. Det har også vært et lite, 

men et veldig godt landsstyre. 

 

Ellers er det veldig mye ulikt som faller innenfor min stilling: organisasjonsbygging, 

oppfølging av landsstyret og landsmøtevedtak, økonomiansvar, personalansvar og generell 

daglig drift av Forbundet. Arbeidsmiljøet i Forbundet er veldig godt med veldig hyggelige 

kollegaer og veldig hyggelige forbundere.  

 

Det blir viktig å minne meg selv på at vi en gang vil komme oss ut av denne hersens 

pandemien. Da er det viktig at Forbundet er på banen, og står klare å dekke unge menneskers 

enorme behov for å sosialisere. Da kan Forbundet virkelig bli store, og få utnyttet sitt enorme 

potensiale. Det gleder jeg meg til!  

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

3.4 Godkjenning av årsberetning for AKT 

Patrick Justad presenterte årsberetningen for AKT: 

AKT er et medlemsblad for Norges kristelige studentforbund. Lederen av NKS er ansvarlig 

redaktør, og det er landsstyret som er ansvarlige for utgivelsen av bladet. Dette ansvaret 

delegerer landsstyret videre til en eller flere redaktør(er). 



16 
 

Patrick Justad ble i juni 2020 valgt til AKT-redaktør og tok over ansvaret for nettsiden 

kristenprogressiv.no. Denne nettsiden ble fylt med artikler og kommentarer fra redaktøren 

selv og både nåværende og tidligere medlemmer av Forbundet. Parallelt med nettsiden ble det 

lagt vekt på å øke omfanget til AKTs egen Facebook-side hvor magasinet nådde sin første 

milepæl på 100 likes. Denne Facebooksiden deler ikke bare AKTs egne saker, men også 

eksterne saker som omhandler Forbundets årstema eller hjertesaker. 

Designarbeider for nettsiden forelå fra forrige år og dette ble videreført av denne redaksjonen. 

Magasinet kom på trykk i desember med Jack Hobbs som designer.  

AKT fulgte i 2020 både Forbundets årstema med miljøvern og dekket dette med et vidt 

spekter av artikler som omhandlet blant annet dumpsterdiving og atomvåpenforbud. I tillegg 

har AKT omtalt viktige nyhetssaker som BLM og andre perifere nyheter som man kanskje 

ikke ville sett andre steder, eksempelvis kirken på Islands fremstilling av Jesus med bryster og 

sminke.  

Denne redaksjonen har høstet fruktene av det harde arbeidet den forrige redaksjonen gjorde 

med omstillingen og oppstart av nettsiden, og vil med takknemlighet fortsette å bruke de 

plattformene fremover.  

I 2021 satser redaksjonen på en høyere publiseringsfrekvens på nett og håper å kunne fortsette 

å stille vanskelige spørsmål, dele morsomme saker og å ha et enda bedre magasin klart i 

desember. 

Følgende tok ordet til saken: 

Kristian, Patrick (r)  

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente årsberetningen for AKT 2020. 

Vedtatt. 

 

3.5 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 

Henriette Smeby presenterte Utvalg for Palestinas årsberetning: 

Utvalg for Palestina har tradisjonelt bestått av medlemmer av utvekslingskomiteen det 

gjeldende året. Forbundet gjennomfører hvert år et utvekslingsprogram med PYEM, hvor 

Forbundere drar til Palestina for å få innblikk i hvordan det er å leve under okkupasjon, mens 

medlemmer fra PYEM kommer til Norge. Utvekslingskomiteen pleier i etterkant av 

Palestinaturen å bidra med reportasjer. 

Utvalgets eneste aktivitet i 2020 var å planlegge utvekslingen, men arbeidet ble lagt på is da 

vi skjønte at koronapandemien ville sette en stopper. Det har siden ikke vært noe aktivitet i 

regi av Utvalg for Palestina. Arbeidet vil mest sannsynlig gjenoppstå når det blir mulig å reise 

til Palestina på en smitteforsvarlig måte. 

Ingen tok ordet til saken.  
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3.6 Årsberetning fra Utvalg for Palestina til orientering 

 

Rebecca Lunde presenterte Utvalg for likestillings årsberetning: 

 

Utvalg for likestilling er en fast sammenslutning i NKS med arbeidsoppgaver både internt og 

eksternt i organisasjonen som faller under deres felt.  

 

Utvalget har i perioden 2020- 2021 bestått av Rebecca Lunde som er utvalgets leder. Marte 

Holm Simonsen ytret i forkant av Landsmøtet 2020 at hun ønsket å være med videre, men 

som følge av nedstengning og pandemiske tilstander i året som har vært, har Utvalget i 

inneværende periode vært å definere som ikke aktivt.  

 

Siste aktivitet var i forrige periode og det har ikke vært noen videre aktivitet i år.  

 

Utvalget har i år hatt lav måloppnåelse målt mot målene som ble besluttet ved NKS´ 

Landsmøte i 2019. Som følge av dette foreslås det ved leder Rebecca Lunde å omgjøre Utvalg 

for likestilling til et sovende utvalg som kan hentes tilbake og vekkes til liv igjen når 

organisasjonen er kommet gjennom pandemien. 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

 

3.7 Årsberetning fra Teologismia til orientering 

Ingvild Yrke presenterte Teologismias årsberetning over innspilt video: 

Utvalgets historie 

Landsmøtet 2019 opprettet en ny fast sammenslutning i organisasjonen. Sammenslutningen, 

eller utvalget, fikk navnet Teologismia og det ble vedtatt en instruks for utvalget. Ingvild 

Yrke, som gikk av som leder av Forbundet på landsmøtet 2019 og som var initiativtaker til det 

nye utvalget, ble valgt av landsmøtet som leder for Teologismia og har nå vært leder i 2 

perioder. 

Medlemmer av utvalget 

Gjennom de første årene av Teologismias historie har både Ingvild og landsstyret forsøkt å 

finne flere medlemmer til utvalget, og flere har vært interessert, men har ikke hatt tid til å bli 

med i utvalget. Ingvild har vært alene i utvalget i hele 2020. 

Arbeid og utgivelser 

Oppdraget til utvalget var å legge til rette for teologisk skolering av Forbundets medlemmer. 

Etter at Bibelbabbelhefte 1 ble ferdig i desember 2019, har ikke Teologismia laget noe nytt. 

Vi har fått inn en tekst om de fire evangeliene av Halvor Moxnes som var tenkt inn i et 

Bibelbabbelhefte 2, men arbeidet med heftet stoppet opp, og teksten fra Halvor er ikke ferdig 

bearbeidet.  

Ingvild har ikke hatt motivasjon til å jobbe med teologismias prosjekter alene. Hun har prøvd 

å gjøre noe og startet opp flere ganger, men uten samarbeidspartnere har motivasjonen 

forsvunnet. Det betyr at utvalget har vært sovende i 2020, og venter på at nye mennesker kan 

ta over arbeidet hvis noen skal finne det interessant. 
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Bibelbabbelhefte 1 har blitt brukt i flere lokalforbund, og Ilen menighet i trondheim har brukt 

det. Kanskje flere vi ikke vet om.  

Økonomi 

Teologismia fikk 75 000 kr av K-stud for å lage heftene. 50 000 kr skulle brukes i 2019, og 

resten i 2020. Vi brukte mye mindre penger i 2019, og ingenting i 2020. 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

 

4. Regnskap for 2020 
 

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS    
 

Aurora Marie Nome la fram regnskapet for NKS for 2020.  

 

Regnskapet viser et overskudd på 108 377,- 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. 

 

Regnskapet er godkjent av revisor.  

 

Følgende tok ordet i saken: 

Sigurd, Aurora (r) 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet godkjente regnskapet for 2020 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 
4.2 Regnskap lokalforbund til orientering    
 

Aurora Marie Nome gjennomgikk årsregnskapene for lokalforbundene for 2020. 
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Vedlegg til denne saken: 

Regnskap for 2020 for: 

- Bergen kristelige studentforbund  

- Kristiansand kristelige studentforbund 

- Oslo kristelige studentforbund 

- Stavanger kristelige studentforbund 

- Tromsø kristelige studentforbund 

- Trondheim kristelige studentforbund 

 

Ingen tok ordet til saken.  

 

 
4.3 Regnskap BIFFE til orientering    
 

Regnskapet forelå ikke. 

 

 

4.4 Regnskap NSKF til orientering 
 

Regnskapet forelå ikke. 

 
 

5. Budsjett 2021  
 

5.1 Budsjett for NKS 2021 
 
Aurora Marie Nome la fram landsstyrets forslag til budsjett for 2021.  

 

Budsjettet er et viktig styringsdokument for landsmøtet. Her vedtas mye av det som skal 

gjøres og prioriteres i den kommende perioden.  

 

Forslaget som er vedlagt er utarbeidet av landsstyret. Det er mulig å komme med 

endringsforslag i løpet av møtet. Merk at det er budsjettert med et lite overskudd for 2021. 

Landsstyret mener det ikke er behov for å øke egenkapitalen ved å drive med overskudd. 

Dette er altså midler som er satt av som «frie midler» for landsmøtet, for å gjøre det lettere å 

foreslå mindre endringer uten å måtte foreslå kutt i andre poster for å få budsjettet til å gå i 

balanse. 

 

Det er verdt å merke seg at numrene og navnene på postene i budsjettet er forskjellig fra dem i 

regnskapet. Dette er fordi vi har gått over til nytt regnskapssystem. 

 

Vedlegg til denne saken: 

Landsstyrets forslag til budsjett for NKS 2021. 

 

Følgende tok ordet til saken:  

Ingrid, Aurora (r), Kristian, Aurora (r) Sigurd, Aurora (r), Kristian, Aurora (r), Ingrid, Aurora 

(r), Kristian, Aurora (r), Kristian, Aurora (r). 
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Vedtak: 

Landsmøtet vedtok budsjett for NKS 2021 (se vedlegg) 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering 
 
Aurora Marie Nome presenterte lokalforbundenes vedtatte budsjetter. 

 
Da det er kun Oslo- og Trondheimsforbundet som har gjennomført årsmøter, er det kun disse 

to lokalforbundene som har vedtatt budsjett for 2021. 

Ingen tok ordet i saken.  

 

6. Lover og vedtekter  
 

6.1 Endringsforslag NKS’ vedtekter 
 
Aurora Marie Nome innledet til saken:  

 

Forslagene til vedtektsendringer på dette landsmøtet er forslag fra landsstyret 2019-2020. Da 

landsmøtet 2020 uventet måtte arrangeres digitalt, ble forslag til vedtektsendringer kuttet fra 

dagsorden. Derfor løftes de opp på landsmøtet 2021.  

 

Det er ikke kommet inn forslag til vedtektsendringer i 2021.  

  

Det er 9 forslag til endringer av vedtektene.  

Aurora Marie Nome la fram landsstyret (2019-2020) sine forslag til vedtektsendringer.  

 

Følgende tok ordet til saken: 

Kristian, Per, Aurora, Ingrid, Aurora (r), Synne, Ingrid (r), Synne, Aurora (r), Synne (r), 

Andreas, Kristian, Aurora (r), Lukas (r), Kristian (r), Synne, Aurora (r), Kristian, Aurora (r). 

 

Følgende forslag ble behandlet: 

 

Forslag 1 (fra landsstyret):  

Kapittel II – Landsmøtet § 8.6 Regler 

Det tilligger Landsmøtet å […] 

 

Forslag: 

d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer til NKS’ grunnlagsdokument. Hver del av 

grunnlagsdokumenteter (prinsipprogram, teologisk plattform, kjønnsrettferdig plattform og 

grunnlagsdokument for Palestinaengasjement)  skal gjennomgås hvert fjerde år eller oftere. 
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Begrunnelse: 

Landsstyret har gjort et arbeid med å slå sammen grunnlagsdokumentene. Det ble vedtatt i 

Arbeidsprogram 2019-2021 at landsstyret skulle gjøre det. 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt.  
 

Forslag 2 (fra landsstyret):  

Kapittel III – Dokumenter § 11.2-11.5 

Forslag til helhetlig endring av § 11.2-11.5: 

§11.2 Prinsipprogram  

Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede 

organisatoriske, ekklesiologiske og politiske strategier. Prinsipprogrammet er overordnet 

øvrige politiske dokumenter. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre prinsipprogrammet.   

  

§11.3 Teologisk plattform  

Teologisk plattform fastsetter organisasjonens grunnleggende teologiske forståelse. Teologisk 

plattform er underordnet vedtektene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt 

flertall endre teologisk plattform.  

  

§11.4 Kjønnsrettferdig plattform  

Kjønnsrettferdig plattform fastsetter organisasjonens grunnleggende mål og strategi for 

arbeidet med kjønnsrettferdighet, i og utenfor egen organisasjon. Kjønnsrettferdig plattform er 

underordnet vedtektene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre 

kjønnsrettferdig plattform.   

  

§11.5 Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement  

Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement fastsetter organisasjonens grunnleggende 

forståelse av situasjonen i Palestina og hvilke virkemidler Forbundet vil benytte seg av i 

arbeidet for palestinernes sak. Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement er underordnet 

vedtektene og prinsipprogrammet. Landsmøtet kan med absolutt flertall endre 

Grunnlagsdokument for Palestinaengasjement.  

 

§11.2 Grunnlagsdokumentet 

Grunnlagsdokumentet er et dokument som beskriver organisasjonens grunnprinsipper og 

overordnede organisatoriske, ekklesiologiske og politiske strategier. Landsmøtet kan med 

absolutt flertall endre Grunnlagsdokumentet. Grunnlagsdokumentet er underordnet 

vedtektene.  

 

§11.2.1 

Første del av Grunnlagsdokumentet er Prinsipprogrammet til NKS. Prinsipprogrammet er 

overordnet resten av Grunnlagsdokumentet og øvrige politiske dokumenter.  
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§11.2.2 

Resten av Grunnlagsdokumentet beskriver organisasjonens mer spesifikke ekklesiologiske og 

politiske strategier. Denne delen av Grunnlagsdokumentet er underordnet Prinsipprogrammet.  

 

Begrunnelse: 

Landsstyret har gjort et arbeid med å slå sammen grunnlagsdokumentene. Landsmøtet i 2019, 

vedtok i Arbeidsprogrammet 2019-2021 at landsstyret skulle gjøre dette på landsmøtet i 2020. 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 3 (fra landsstyret):  

Kapittel I – Virksomhet § Andre sammenslutninger 

Forslag - endring:  

§ 5.2 De faste sammenslutningene fungerer som ressursgrupper for landsstyret og 

lokalforbundene, avholder egne arrangement og utvikler organisasjonens politikk innen de 

rammene landsmøtet har satt gjennom grunnlagsdokumentetene og sammenslutningens 

instruks. 

Begrunnelse: 

Landsstyret har gjort et arbeid med å slå sammen grunnlagsdokumentene. Det ble vedtatt i 

Arbeidsprogram 2019-2021 at landsstyret skulle gjøre det. 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 4 (fra landsstyret): 

Kapittel I – Virksomhet §3 Medlemskap 

Forslag - tillegg: 

3.1 Alle som kan tilslutte seg organisasjonens formål og som er under 34 år kan tegne 

ordinært medlemskap i organisasjonen. Medlemskap registreres i et sentralt register ved 

innbetaling av fastsatt kontingent til NKS. Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter 

i NKS og blir også medlem av WSCF. 

3.2 Alle som vil støtte organisasjonens formål kan tegne støttemedlemskap som 

forbundsvenn. Ordinære medlemmer får automatisk status som Forbundsvenner ved fylte 34 

år. 
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3.3 Medlemmer som motarbeider organisasjonens formål kan ekskluderes av landsmøtet med 

to tredjedels flertall. I påvente av neste landsmøte kan landsstyret suspendere medlemmer 

med alminnelig flertall. Ingen kan suspenderes eller ekskluderes uten å først ha fått mulighet 

til å forklare seg.  

3.4 Dersom grunnlaget for eksklusjon er at medlemmet har hatt en uakseptabel oppførsel når 

det gjelder vold, rasisme, mobbing eller grenseoverskridende seksuell atferd, har landsstyret 

mulighet til å ekskludere med umiddelbar virkning uten å ta saken opp til landsmøtet. Det 

ekskluderte medlemmer har senere mulighet til å anke saken til landsmøtet. 

Begrunnelse: 

NKS har i dag ingen regler for suspensjon og eksklusjon. Dermed har alle mulighet til å være 

medlem, og dermed også å delta på våre arrangementer og å uttale seg som NKS-medlem, 

selv om de har gjort noe uakseptabelt som vi ikke anser som forenlig med medlemskap hos 

oss. Vi tror ikke at uakseptabel oppførsel vil forekomme ofte, men i tilfelle det skjer en gang, 

ønsker vi å ha vedtekter som tar høyde for dette. 

 

Forslag (fra Lukas Neuenschwander)  

Dele opp forslag til vedtektsendringer §3.3. og 3.4 og stemme over dem hver for seg:  

Stemmer for: 2 

Stemmer mot: 3 

Avholdende: 2 

Forslaget avvises. 

 

  

Helhetlig endring av § 3 Medlemskap:  

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 5 (fra landsstyret) 

Kapittel II – Landsmøtet §8.5 Valg 

Det tillegger landsmøtet å velge […] 

Forslag - endring: 

e) TreTo til fire personer til landsmøtets valgkomiteené for ett år.  

Begrunnelse: 

Det er uheldig at så mye makt samles hos bare to personer. En så liten valgkomité gjør det 

også vanskelig å sikre en bred sammensetning av komiteen. Samtidig er det uheldig med fire 

personer fordi det da kan oppstå stemmelikhet. 
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«Landsmøtets valgkomité» er ikke et begrep som brukes andre steder enn her, så for å unngå 

forvirring er det best å også her omtale den som bare «valgkomiteen». 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 6 (fra landsstyret) 

Kapittel II – Landsmøtet §8.5 Valg 

Det tillegger landsmøtet å velge […] 

Forslag - tillegg: 

f) Leder av faste sammenslutninger for ett år etter innstilling fra valgkomiteen og eventuell 

nominasjon fra landsmøtedelegater med forslagsrett. 

Begrunnelse: 

Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i 

organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å 

ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste 

sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at 

valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme 

personene. 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 7 (fra landsstyret) 

Kapittel I – Virksomhet §5 Andre faste sammenslutninger 

Forslag - endring: 

§ 5.3 Landsmøtet velger leder av fastesammenslutninger, etter innstilling fra 

landsstyretvalgkomiteen. Øvrige medlemmer av sammenslutningene velges av landsmøtet 

eller landsstyret. 

Begrunnelse: 

Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i 

organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å 

ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste 

sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at 

valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme 

personene. 

Stemmer for: 7 



25 
 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 8 (fra landsstyret) 

Kapittel IV (4) – Landsstyret §15.2 Ansvar for organisasjonen 

Det tillegger landsstyret å […] 

Forslag – stryking: 

i) oppnevne leder av alle faste sammenslutninger 

Begrunnelse: 

Valgkomiteen skaffer seg, gjennom sitt øvrige arbeid, et godt overblikk over menneskene i 

organisasjonen, hva de passer til og hvordan de ønsker å bidra. Dette burde de få bruke til å 

ikke bare innstille ny leder, nestleder og valgkomité, men også til å innstille på leder av faste 

sammenslutninger. Det vil innebære minimalt med ekstraarbeid, og også hindre at 

valgkomiteen og landsstyret utfører overlappende arbeid når de snakker med og om de samme 

personene. 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 9 (fra landsstyret)  
Kapittel 1 – Virksomhet § 5.8 (nytt punkt): 

 

Forslag – tillegg: 

Landsstyret har anledning til å oppnevne leder av faste sammenslutninger dersom utvalget 

ikke har leder etter landsmøtet. 

Begrunnelse:  

Dersom Landsmøtet ikke evner å velge leder for faste sammenslutninger, synes det praktisk at 

landsstyret har muligheten til å velge leder av faste sammenslutninger i perioden mellom 

landsmøtene, slik at en sammenslutning slipper å være uten leder helt fram til neste landsmøte.  

 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtar forslag 1-9 til vedtektsendringer. 

Enstemmig vedtatt. 
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7. Organisasjonssaker  
 

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

Eilif Tanberg presenterte landsstyrets forslag til Strategi for utvikling av Forbundet 2021-

2023 

 

Vedlegg: 

Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023 (separat vedlegg) 

 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Ingrid Bjørnstad) 

Lokalforbundene: 

Nytt punkt: Etterstrebe at så mange arrangementer som mulig legges til universelt utformede 

lokaler.  

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt 

 

Forslag 2 (fra Vegard Tysseland) 

Våre hjertesaker:  

Endre fra «Feminisme. Kristendom og feminisme går hånd i hånd»  

Til «Likestilling. Kristendom og likestilling går hånd i hånd» 

Bildet foreslås uendret.  

 

Begrunnelse: 

Selv om dette er ord som i det store bildet er synonymer tror jeg denne endringen vil være 

hensiktsmessig for å inkludere personer med et bredere spektrum av politiske meninger. 

 

Komiteen har ingen innstilling  

Stemmer for: 4 

Stemmer mot: 2 

Avholdende: 1 

Forslaget vedtatt. 

 

Forslag 3 (fra Kristian Sløgedal) 

Forbundsidentiteten: 

Fjerne «Være et tydelig alternativ til konservative menigheter» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 1 

Avholdende: 0 

Forslaget vedtatt.  
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Forslag 4 (fra Kristian Sløgedal) 

Profilering og verving:  

Nytt punkt: Delta med stand på «Velkommen til [by]» 
 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag 5 (fra Ingrid Bjørnstad) 

Ny hjertesak:  

«Funkisrettigheter» Slagord: Gud skapte alle med like rettigheter, inkludert 

funksjonshemmede.  

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Ingrid, Vegard, Henriette, Kristian, Ingrid, Helene (r), Kristian, Henriette (r), Vegard (r), 

Ingrid, Kristian, Kristian 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

7.2 Arbeidsprogram 2021-2022 (tidl. 2021-2023)  
  
Eilif Tanberg presenterte landsstyrets forslag til Strategi for utvikling av Forbundet 2021-

2023 

 

Vedlegg: 

Arbeidsprogram for NKS 2021-2022 (separat vedlegg) 

 

 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Helene Lunder Eriksen og Henriette Smeby) 

Stryke hele punkt 1.9: Fra Forbundet til Studentforbundet 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 
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Forslag 2 (fra Helene Lunder Eriksen): Forslag trukket 

Nytt punkt: Oppdatere Aktiv i Forbundet om hva landsstyret driver med. 

 

 

Forslag 3 (fra Kristian Sløgedal) 

Endre punkt 1.12.1: Fra «Etterstrebe tre nasjonale arrangementer i året: Forbundshelg i 

september/oktober, hyttetur til Larsbu i løpet av vårsemesteret og landsmøte i februar.» 

Til «Etterstrebe tre nasjonale arrangementer i året: Forbundshelg i september/oktober, hyttetur 

til Larsbu og landsmøte i februar.» 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas 

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 4 (fra Sigurd Elias Halse) 

Nytt punkt 1.1.16: [Landsstyret skal] Hjelpe lokalforbundene med å bestemme hvordan 

arrangementer bør gjennomføres med tanke på lokale og nasjonale koronarestriksjoner. 

 

Komiteens innstilling: Forslaget vedtas  

Stemmer for: 7 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 0 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Helene, Kristian (r), Henriette (r), Sigurd, Henriette, Helene (r), Henriette (r), Kristian, 

Rogjella, Eilif, Henriette, Kristian (r), Aurora (r), Kristian 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok Arbeidsprogram for NKS for perioden 2021-2022. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
7.3 Årstema 2021-2022 
 

Henriette Smeby presenterte landsstyrets forslag til årstema for 2021-2022.   

 

Følgende tok ordet til saken: 

Kristian, Synne (r), Henriette, Vegard, Sigurd, Ingrid, Synne 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte «Kan vi bevare Guds skaperverk?» som årstema frem mot LM 2022. 

Forslaget vedtatt. 
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Stemmer for:  

Forslag 1: 5 

Forslag 2: 2 

Forslaget 1 vedtatt. 

 

7.4 Teologisk plattform 
 
Synne Anbjørg Dagestad presenterte NKS’ teologiske plattform og orienterte om 

landsmøtets mulighet til å sende melde inn forslag til endringer.  

 
 

Følgende forslag kom inn: 

Forslag 1 (fra Ingrid Bjørnstad) 

Endre setningen:  

Fra «Vi tror på en gud som oppfyller de svakes håp, overstiger de fleste forventninger og vrir 

seg ut av ethvert grep.» 

Til: «Vi tror på en gud som oppfyller de svakes håp, overstiger de fleste forventninger og 

elsker alle uansett kjønn, legning eller funksjonshemming.» 

 

Stemmer for: 5 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 2 

Forslaget vedtatt. 

 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Helene, Henriette, Aurora (r), Synne (r), Ingrid, Henriette, Ingrid (r), Synne (r), Kristian (r), 

Ingrid 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok ny Teologisk Plattform for NKS. 

Enstemmig vedtatt. 

 

7.5 Grunnlagsdokument Palestina 
 
Henriette Smeby presenterte landsstyrets forslag til endringer i Grunnlagsdokumentet for 

Forbundets Palestinaengasjement.   

 

Følgende tok ordet til saken: 

Henriette, Rogjella, Henriette (r), Aurora (r), Rogjella, Aurora, Ingrid (r), Aurora (r), 

Henriette, Ingrid (r), Andreas (r), Aurora (r), Kristian, Ingrid (r), Aurora (r), Ingrid (s), Sigurd, 

Aurora (r) 

 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 
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Vedtak: 

Landsmøtet vedtok nytt grunnlagsdokument for Palestinaengasjement. 

Vedtatt. 

 

7.6 Sammenslåing av grunnlagsdokument 
 
Henriette Smeby presenterte landsstyret (2019-2020) forslag til sammenslåing av 

grunnlagsdokumenter. 

 

Ingen tok ordet i saken. 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok at grunnlagsdokumentene slås sammen til ett dokument. Det vedlagte 

utkastet til grunnlagsdokument vedtas som nytt grunnlagsdokument.  

Enstemmig vedtatt. 

 

7.7 Etiske retningslinjer 
 
Synne Anbjørg Dagestad presenterte landsstyrets forslag til revidering av etiske 

retningslinjer og prosedyre for etiske retningslinjer. 

 

Følgende tok ordet til saken: 

Ingrid, Synne (r), Ingrid, Rogjella, Ingrid (r), Rogjella (r), Ingrid (r), Aurora (r), Synne. 

 

Følgende forslag kom inn:  

Forslag 1 (fra Ingrid Bjørnestad): Forslag trukket: 

Ny setning: Hatprat som homofobi, rasisme og funkofobi 

 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtok reviderte etiske retningslinjer og prosedyre ved brudd på etiske 

retningslinjer. 

Vedtatt. 
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8. Valg  
 

8.1 Valg av leder av NKS for ett år 
 

Andreas Eggesvik presenterte Eilif Tanberg som valgkomiteens kandidat som ny leder av 

Norges kristelige studentforbund for ett år. 

 

Eilif Tanberg presenterte seg selv. 

 

Ingen tok ordet i saken. 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Eilif Tanberg som leder av NKS for ett år.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 
8.2 Valg av nestleder for NKS for ett år     
 

Rebecca Lunde presenterte Henriette A. Smeby som valgkomiteens kandidat som nestleder i 

Norges kristelige studentforbund for ett år. 

 

Henriette A. Smeby presenterte seg selv. 

 

Følgende tok ordet i saken: 

Synne, Synne 

 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Henriette A. Smeby ble valgt som nestleder i NKS for ett år.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

8.3 Valg av LS-representanter for ett år    
 

Andreas Eggesvik presenterte valgkomiteens innstilling på nytt landsstyre, og orienterte om 

behovet for å innstille på flere landsstyrerepresentanter fra Trondheimsforbundet fordi 

Osloforbundet ikke klarte å finne delegater med grunnlag i følgende i vedtekter:  

 

Kapittel IV – Landsstyret 

§14 Sammensetning:  
«[…] Om det ikke lykkes å nominere fire styremedlemmer fra lokalforbundene, tilfaller ledige plasser 

til lokalforbundene i rekkefølge størst til minst, basert på medlemstall, inntil det er valgt 4 

styremedlemmer. […]» 

 

Bergen: Ingen innstilling 

 

Kristiansand: Ingen innstilling 

 

Oslo: 

Amanda Anvar 
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Stavanger: Ingen innstilling 

 

Tromsø: Ingen innstilling 

 

Trondheim:  

Synne Anbjørg Dagestad  

Tea Emberland 

Ingrid Bjørnstad 

1. vara: Sigurd Elias Halse 

2. vara: Therese Gransjøen 

 

Følgende tok ordet i saken:  

Henriette, Vegard 

 

 

Henriette Smeby foreslo Vegard Tysseland som vara for Osloforbundets 

landsstyrerepresentant.  

Vegard Tysseland takket ja til å stille som Osloforbundets vararepresentant i landsstyret.  

 

 

Vedtak: 
Landsmøtet valgte følgende landsstyremedlemmer: 
 

Oslo: 

Amanda Anvar 

Vara: Vegard Tysseland 
 

Trondheim:  

Synne Anbjørg Dagestad  

Tea Emberland 

Ingrid Bjørnstad 

1. vara: Sigurd Elias Halse 

2. vara: Therese Gransjøen 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

8.4 Valg av ny valgkomité for Landsmøtet 2020    
 

Rebecca Lunde presenterte valgkomiteens innstilling på ny valgkomité fram til landsmøtet 

2022.  

 

Valgkomiteen innstilte på Helene Lunder Eriksen og Edel-Marie Haukland som medlemmer i 

valgkomiteen.  

 

Følgende tok ordet i saken:  

Helene, Aurora (r), Synne, Aurora (r), Synne, Andreas 

 

Synne Dagestad foreslo Andreas Eggesvik som valgkomitémedlem i tillegg til valgkomiteens 

innstilling.   

Andreas Eggesvik takket ja til å være stille som valgkomitémedlem.  
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Vedtak: 

Landsmøtet valgte Edel-Marie Haukland, Helene Lunder Eriksen og Andreas Eggesvik som 

valgkomité fram mot landsmøtet 2022.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 
8.5 Valg av revisor for NKS for ett år  
 

Rebecca Lunde presenterte Baker Tilly Grimsrud & Co som valgkomiteens innstilling på 

revisor for årsregnskapet 2021.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte Baker Tilly Grimsrud & Co. som revisor for NKS’ regnskap for 2021. 

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

 

 

8.6 Valg av leder for Utvalg for Palestina     
 

Ordstyrer orienterte om at landsstyret ikke har noen innstilling på leder av Utvalg for 

Palestina.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte ingen leder av Utvalg for Palestina. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

8.7 Valg av leder for Utvalg for likestilling     
 

Henriette Smeby orienterte om at landsstyret ikke har noen innstilling på leder av Utvalg for 

likestilling.  

 

Stemmer for: 6 

Stemmer mot: 0 

Avholdende: 1 

 

Vedtak: 

Landsmøtet valgte ingen leder av Utvalg for likestilling. 

Vedtatt. 

 

 

8.8 Valg av leder for Teologismia 
 
Henriette Smeby orienterte om at landsstyret ikke har noen innstilling på leder av 

Teologismia.  

 
Vedtak: 

Landsmøtet valgte ingen leder av Teologismia.  

Enstemmig vedtatt. 
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8.9 Valg av delegater til General Assembly WSCF 
 

Kristian Sløgedal presenterte Eilif Tanberg som NKS’ delegat på General Assembly WSCF. 

Tanberg erstatter de tidligere valgte delegatene Kristian Sløgedal og Henriette A. Smeby.  

 

Vedtak: 

Landsmøtet valte Eilif Tanberg som Norges kristelige studentforbunds delegat til 37th WSCF 

General Assembly. Landsstyret får fullmakt til å finne delegat nr. 2. 

Enstemmig vedtatt. 
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