
 
 

 

 

LANDSSTYRET 

14. MARS 2021 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt over Zoom 14. mars 2021. Møtet ble satt kl. 13:45 og hevet kl. 15:00.  

 

Til stede med stemmerett: 

Henriette A. Smeby (nestleder), Amanda Anvar (Oslo), Tea Emberland (Trondheim), Sigurd 

Elias Halse (Trondheim) og Ingrid Bjørnstad (Trondheim), 

 

Til stede uten stemmerett:  

Kristian Sløgedal (avtroppende Oslorep), Vegard Tysseland (vara, Oslo), Synne Anbjørg 

Dagestad (Trondheim), Therese Gransjøen (vara), Rogjella Anne Nydal 

(organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie Nome (generalsekretær). 

 
Meldt forfall: 

Eilif Tanberg (leder) 

  

Rogjella Anne Nydal var ikke til stede på sakene 3.1-3.3. 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 21. mars 2020. 

Sakspapirer til møtet ble distribuert 5. mars 2021. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste 
 
0. Konstitueringer 

0.1 Godkjenning av innkalling     Eilif 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden    Eilif 

0.3 Valg av møteleder og referent     Eilif 

 

1. Referater og orienteringer 

1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 13. februar   Aurora    

1.2 Invitasjoner siden sist LS      Aurora 

1.3 Permisjon Synne Anbjørg Dagestad    Eilif 

 

2. Økonomisaker 

Ingen økonomisaker på dette møtet 

 

3. Organisasjonssaker 

3.1 Møteplan for landsstyret 2021-2022    Aurora 

3.2 Valg av vara til AU i NSKF     Aurora 

3.3 Mulig hyttetur til Larsbu      Eilif 

3.4 Oppdatering av profileringsplan     Eilif 

 

 

Vedtak: 

Den utsendte sakslista ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Aurora foreslo Kristian Sløgedal som ordstyrer i stedet for Eilif.  

 

Vedtak: 

Kristian Sløgedal ble valgt til ordstyrer. 

Aurora Marie Nome ble valgt til referent. 

Enstemmig vedtatt. 



1. Referater og orienteringer 
 

1.1 Godkjenning av referat fra LS 13. februar  
 

Vedtak: 

Referatet fra landsstyremøtet 13. februar ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Invitasjoner siden sist LS 
 
Arrangementer/møter 
 
Innspillsmøte om likestilling (LNU) 

Nett, 24. februar – Ikke prioritert 

Panelsamtale klima&gjeld (SLUG) 

Nett, 2. mars – Ikke prioritert 

Nasjonal likestillingskonferanse (Kulturdepartementet, Bufdir) 

Nett, 3. mars – Aurora deltok litt 

Kafémøte (Norges Sosiale Forum) 

Nett, 10. mars – Ikke prioritert 

Ung klimahøring (Venstre) 

Nett, 11. mars – Ikke prioritert 

Årsmøte i Slett U-landsgjelda (SLUG) 

Nett, 29. april – Ikke prioritert 

Ungdommens Kirkemøte 

Hamar, 8.-12. oktober – LS må velge delegat innen 1. august 

 

Tilslutninger/Annet 

Dele K-studs informasjonskampanje på some 

Ikke prioritert  

Tilslutning CAF-kampanje (Fellesutvalget for Palestina) 

Forbundet er tilsluttet 

Høring om ny politisk plattform (SLUG) 

Frist 19. mars – Ikke prioritert 

Nominasjon av delegater til valg (Den norske kirkes ungdomsutvalg)  

Frist 1. august – Ikke prioritert 

Språkvask av WSCF-Es (Europaforbundets) vedtekter 

ExCo (styret i WSCF-E) har tatt initiativ til å gjennomføre en språklig vask av vedtektene til 

WSCF-E. De hevder at de ikke vil endre innholdet i selve vedtektene, men gjøre språket 



enklere og tydeligere. Vedtektene bærer visstnok preg av at det er mange som ikke har 

engelsk som morsmål som gjennom tiden har kommet med endringer. Det ferdige resultatet 

skal godkjennes på European Regional Assembly (årsmøtet i WSCF-E) seinere i år. Hvis 

noen syns dette virker spennende, er det bare å si ifra. Arbeidet vil starte i mars, og vil foregå 

i Google Drive og på Zoom.  

Landsstyret tok dette til orientering.  

 

 
1.3 Permisjon Synne A. Dagestad 
 
Henriette innledet til saken:  

Synne har tatt ut permisjon fra 15. februar 2021 til 03. juni 2021 fra LS, av personlige 

grunner. Med unntak av sakene om etiske retningslinjer og teologisk plattform vil hun ikke 

delta landsmøtet.  

 
Landsstyret tok dette til orientering.  

 
 

3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Møteplan LS-perioden 2021-2022 
 

Aurora innledet til saken:  

Denne saken har to vedlegg. I det første vedlegget er kun uke for møtetidspunkt foreslått.  

Det andre vedlegget er konkrete forslag til møtedatoer. I dette forslaget er det tatt 

utgangspunkt i at landsstyret møtes enten fredag/lørdag eller lørdag/søndag.  

Landsstyret kan diskutere hvilke dager det passer å gjennomføre LS-møter, f.eks. kvelder eller 

hele helger.  

Målet er å holde fysiske møter, men om restriksjonene ifb. coronaviruset er strenge, må 

møtene avholdes over nett i stedet. Vi ønsker også å arrangere en hyttetur med landsstyret, 

men det må vi også se om er mulig. 

På dette møtet vedtar landsstyret når førstkommende LS-møte skal skje. På førstkommende 

møte vedtas en endelig møteplan for hele LS-perioden. Da vet vi forhåpentligvis litt mer om 

coronasituasjonen. 

 

Landsstyret diskuterte det utsendte forslaget og kom med følgende tilbakemeldinger:  

 

Uke 16:  LS-møte/skolering på nett 

Uke 18:   Larsbutur 

Uke 21:  LS-møte (hyttetur til Tønsberg)/Nettmøte 

Uke 33:  LS-møte i Oslo 

24.-26. september: Forbundshelga 

September/oktober: Digitalt European Regional Assembly (WSCF-E)  

Uke 43:  LS-møte i Bergen 

19.-21. november: Globaliseringskonferansen 

Uke 48:  LS-møte i Oslo/nett (om nødvendig) 



Uke 3:   LS-møte i Oslo 

4.-6. februar:  Styreinstruktørkurs 

25.-27. februar: Landsmøte 
 

Møtedatoer:  

24.-25. april:  LS-møte/skolering på nett 

(lørdag-søndag) 

7.-9. mai:   Larsbutur 

28.-29. mai:  LS-møte (hyttetur til Tønsberg)/Nettmøte 

(fredag-lørdag) 

21.-22. august: LS-møte i Oslo 

(fredag-lørdag) 

24.-26. september: Forbundshelga 

September/oktober: Digitalt European Regional Assembly (WSCF-E)  

30.-31. oktober: LS-møte i Bergen 

(lørdag-søndag) 

19.-21. november: Globaliseringskonferansen 

3.-4. desember: LS-møte i Oslo/nett (om nødvendig) 

(fredag-lørdag) 

21.-22. januar: LS-møte i Oslo 

(fredag-lørdag) 

4.-6. februar:  Styreinstruktørkurs 

25.-27. februar: Landsmøte 
 

Diskusjon:  

 

− Synne: Ønsker at hyttetur skal være både for varaer og faste representanter. 

− Amanda: Kan vi ha LS 10-.11 eller 17.-18. april? 

− Tea: 17.-18. april passer bedre for meg.  

− Sigurd: 17.-18. april passer bedre for meg.  

− Henriette: Fint med møte på kvelden når man er på nett. LS-møte på hyttetur bør skje i 

august. Maimøtet bør skje på nett. LS-møtet som ikke er i Oslo, bør være i Trondheim og 

ikke i Bergen.  

− Amanda: Skal Bergen byttes ut med Trondheim? 

− Henriette: Tror det er mest realistisk at skjer kun i Trondheim. 

− Henriette: Bør vi ha møter på kvelder? 

− Amanda: Når det er på nett foretrekker jeg kvelder, men kan begge deler. 

− Sigurd: Kvelder funker for meg, men kanskje ikke det funker for alle andre.   

− Ingrid: Når det er to møtedager rett etter hverandre er det bedre med helg.  

− Tea: Kvelder passer fint i min timeplan.  

− Amanda: Er det satt opp to hytteturer?  

− Henriette: Det er kun det som er satt opp i fet skrift som er LS-møte. 

− Aurora: Jeg er ikke ledig helga 17.-18. april.   

 

Forslag (innstilling fra sakspapirene): 

Landsstyret vedtar at førstkommende LS-møte skjer 24.-25. april. 

Ingen stemmer.   

 



Forslag 2 (fra Tea) (forslaget faller fordi generalsekretær ikke er ledig den helga)  

Første LS-møte: 17.-18. april  

 

Forslag 1 (Amanda):  

13.-14. april (kveldstid)  

Stemmer for: 5 

 

Forslag 3 (fra Henriette) 

Første LS-møte: 21.-22. april (kveldstid) 

Stemmer for: 5 

 

Forslag 1 og 3 satt opp mot hverandre:  

Forslag 1 fikk 2 stemmer 

Forslag 3 fikk 3 stemmer 

Forslag 3 vedtatt. 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar at førstkommende LS-møte skjer 21.-22. april på kveldstid. 

Forslaget vedtatt.  

 

 

3.2 Valg av vara til styret i NSKF  
 

Aurora innledet til saken: 

Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som eier og forvalter 

eiendommer på vegne av NKS. 

 

Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen». Det er landsstyret i NKS som 

velger representanter til dette styret. NKS har også én direkteplass i Huskomiteen, og denne 

sitter også i Huskomiteens arbeidsutvalg (AU).  

 

Det daglige arbeidet i NSKF utføres av styrets AU, som består av: 

- styreleder i NSKF (Olav Nomeland)  

- ansatt eiendomsforvalter (Helena Lilja Markan)  

- én representant for NKS (Aurora Marie Nome) 

 

I tillegg til dette deltar også Audun Stranden fast i AU. Han er tidligere leder av Forbundet og 

i dag styremedlem i NSKF.  

 

Det er sedvane at generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er dennes vara. Aurora er 

valgt fram til åremålet utløper 01.11.2023, eller til hun slutter i stillingen som 

generalsekretær. Leder i NKS, Eilif Tanberg, ble etter landsmøtet i 2020 valg som hennes 

vara fram til landsmøtet 2021. Fordi leder av NKS velges hvert år, må også vara til NSKF 

velges hvert år. 

 

 

Vedtak: 

Landsstyret velger Eilif Tanberg som vara for Aurora Marie Nome til styret i Norske 

Studenters Kristelige Forbund. Valgperioden er fram til neste landsmøtet i Forbundet. 

Enstemmig vedtatt.  



3.3 Mulig hyttetur til Larsbu 

Aurora innledet til saken:  

Forbundet eier en hytte på Finse, som må tas i bruk oftere.  

I forslag til nytt arbeidsprogram 2021-2022 heter det:  
 

«1.12.1. Etterstrebe tre nasjonale arrangementer i året: Forbundshelg i september/oktober, hyttetur til Larsbu i 

løpet av vårsemesteret og landsmøte i februar.»  

 

Landsstyret må i denne saken diskutere om det er forsvarlig å arrangere tur til Larsbu i løpet 

av våren med tanke på coronapandemien. Det er et alternativ å utsette dette til høsten etter 

Forbundshelga. 

Diskusjon:  

− Sigurd: Mye kan endre seg før sommeren.  

− Henriette: Oslo har levd med strenge restriksjoner lenge, så herfra virker det ikke 

mulig. 

− Sigurd: Lurt å likevel ha åpent.  

− Ingrid: Stemmer for forslag 2 med utsetting til høsten, fordi vi ikke vet om det blir lov 

i mai eller at alle innenlandsreiser blir sett på som unødvendig.  

− Amanda: Mtp. at det er mye reising med LS, bør vi utsette til september.  

− Kristian: I september er det også planlagt Forbundshelg. 

− Henriette: Bakgrunnen er til at Larsbutur er bestemt i mai, er at de nasjonale 

arrangementene skal fordeles i løpet av et år. Det er også mulig å ha det i 

oktober/november. Det er veldig kjipt å måtte avlyse i mai.  

Forslag 1 (innstilling sakspapirer):  

Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 7.-9. mai. Xxxx får hovedansvaret for 

arrangeringa. 

Forslag 2 (innstilling sakspapirer):  

Landsstyret vedtar at hytteturen til Larsbu utsettes til høsten 2021 eller når det blir mulig. 

Forslag 3 (fra Sigurd) 

Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 7.-9. mai, gitt at situasjonen tillater det. 

Hvis ikke arrangeres det til høsten. Xxxx får hovedansvaret for arrangeringa. 

Forslag 4 (fra Henriette): 

Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 7.-9. mai, gitt at situasjonen tillater det. 

Hvis ikke arrangeres det til høsten. Henriette får hovedansvaret for arrangeringa. 

Forslag 5 (fra Amanda): 

Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 7.-9. mai, gitt at situasjonen tillater det. 

Hvis ikke arrangeres det til høsten. Henriette og Amanda får hovedansvaret for arrangeringa. 

Forslag 6 (fra Kristian): 

Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 7.-9. mai, gitt at situasjonen tillater det. 

Hvis ikke arrangeres det til høsten. Henriette, Amanda og Kristian får hovedansvaret for 

arrangeringa. 



 

Forslag 2 og 6 satt opp mot hverandre:  

Forslag 2 fikk 3 stemmer 

Forslag 6 fikk 2 stemmer 

Forslag 2 vedtatt. 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtar at hytteturen til Larsbu utsettes til høsten 2021 eller når det blir mulig. 

Vedtatt. 

 

3.4 Oppdatering av profileringsplan 

Aurora innledet til saken:  

På landsstyremøtet i november 2018 ble følgende vedtatt: 

«Landsstyret vedtar at «Profileringsplan for Norges kristelige studentforbund» skal være Forbundets 

strategi for ekstern kommunikasjon.» 

Denne profileringsplanen var tilknyttet Treårsplanen for utvikling av Forbundet 2017-2020. 

Landsmøtet skal vedta ny Treårsplan. Denne heter nå «Strategi for utvikling av Forbundet 

2021-2023.» Dermed er det også hensiktsmessig å oppdatere profileringsplanen.  

På dette møtes velges en komité som får ansvaret for å revidere profileringsplanen. Det 

foreslås at det er blant annet Eilif og Rogjella. Eilif var med på utviklingen av 

profileringsplanen i 2018 og har mange tanker rundt profileringsplanen. Rogjella har i sin 

stilling ansvaret for blant annet sosiale medier og Forbundets grafiske profil utad. Om andre 

landsstyrerepresentanter, synes profileringsarbeid er gøy, er det bare å foreslå seg selv som 

komitémedlem.  

På neste landsstyremøte legges forslag til revidert profileringsplan fram for landsstyret som så 

vedtar denne.  

Vedlegg: 

Profileringsplan for Norges kristelige studentforbund 

 

Vedtak:  

Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif og Rogjella som får ansvar for å revidere 

den eksisterende Profileringsplan for Norges kristelige studentforbund. Planen vedtas på 

neste LS-møte.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Oslo, 18.03.20 

Aurora Marie Nome 

 

Godkjent i landsstyret 21. april 


