
 

 

 

 

 

 

 

 

LANDSSTYRET 

21-22. APRIL 2021 

 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 

Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet onsdag 21. og torsdag 22. april. Møtet ble satt 

onsdag kl. 19:23 og hevet torsdag kl. 21:01. 

 

Til stede: 

Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Amanda Anvar (Oslo), Tea Emberland 

(Trondheim), Ingrid Bjørnstad (Trondheim), Sigurd Elias Halse (vara, Trondheim) og Aurora 

Marie Nome (generalsekretær). 

 

Kristian Sløgedal (tidligere Oslorepresentant) var til stede under behandlingen av sak 3.5. 

 

 

 

  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 

 

0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 

Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 14. mars 

Sakspapirer til møtet ble distribuert 14. april. 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Vedtak:  

Landsstyret godkjente den utsendte sakslista og dagsorden uten endringer.  

Enstemmig vedtatt.  
 

 

0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 

Vedtak: 

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 mars 
 

Vedtak: 

Referat fra LS 14. mars ble godkjent uten endringer. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  

Eilif Tanberg orienterte på vegne av Bergensforbundet: 

I praksis er det ikke noe lokalforbund i Bergen. Det er heller ingen aktive i 

forbundskollektivet i Bergen. Men det er mye potensiale i Bergen når ting åpner igjen og vi 

har vært i kontakt med noen som er gira på dette. Når nye flytter inn i kollektivet, må de bli 

aktive i Bergenforbundet. 

Kristiansandsforbundet:  



Eilif Tanberg orienterte på vegne av Kristiansandsforbundet:  

Her har det ikke vært noe aktivitet det siste året.  

Osloforbundet:  

Henriette Smeby orienterte fra Osloforbundet:  

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

planlagt, har måttet avlyses. Så vi venter på at ting åpner til høsten, for vi håper vi kan kjøre 

full pakke med arrangementer til høsten. Vi har arrangert en nettquiz og planlegger å en ny 

nettquiz før sommeren. 

Stavangerforbundet: 

Eilif Tanberg orienterte på vegne av Stavangerforbundet:  

 

Styret i Stavangerforbundet trakk seg høsten 2020, og det har vært vanskelig å rekruttere nye 

medlemmer pga. corona. Her har det ikke vært noe aktivitet det siste året. 
 

Tromsøforbundet: 

Eilif Tanberg orienterte på vegne av Tromsøforbundet:  

Det har ikke vært noe aktivitet i løpet av våren, men har vi to styremedlemmer, så vi håper på 

å få til noe i løpet av høsten. 

 

Trondheimsforbundet:  

Sigurd Elias Halse orienterte fra Trondheimsforbundet:   

Har aktivitet med utendørs rebus og pizza inne. I morgen skal vi ha et arrangement som heter 

musikk og maling. Har en plan på to arrangementer i løpet av våren. Vi er som regel under 10 

stk., så det ikke noe problem å oveholde smittevernregler.  

Diskusjon: 

- Amanda: Skyldes nedgangen corona eller andre ting?  

- Eilif: Skyldes mest organisatorisk og at det er vanskelig å drive Forbundet.  

 

1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Arrangementer/møter 
 
Kurs i dialog- og konfliktendring/transformasjon (Nansens fredssenter) 

Nett, 7.- 11. April – Ikke prioritert 

Kafémøte (Norges Sosiale Forum) 

Nett, 8. april – Oversendt til LS 

Lær hvordan du kan ta ubehagelige praten (Ansvarlig studentliv Bergen) 

Nett, 8. april – Delt på sosiale medier 



Foredrag: Er det mulig å tenke nytt om atomvåpen og nedrustning? (Norges Fredsråd) 

Nett, 15. april – Ikke prioritert 

Årsmøte (SLUG) 

Nett, 29. april – Fortsatt mulig å delta 

Representantskapsmøte (Norges Fredsråd)  

Nett, 11. mai – Fortsatt mulig å delta  

Partnermøte (ICAN Norge)  

Nett, 25. mai – Fortsatt mulig å delta 

Representantskapsmøte (Bibelselskapet) 

Nett, 31. mai – Ikke prioritert 

 

 

Tilslutninger/Annet 

Ordstyring på Skeivt Kristent Nettverks (SKNs) årsmøte 

Etter forespørsel fra SKNs var Aurora ordstyrer på deres aller første årsmøte 23. mars. 

Medvirkning på Norges rapport til FN om bærekraftsarbeidet (LNU)  

Frist til arbeidsgruppe 11. mars - Ikke prioritert  

Kronikk om CAF i Klassekampen (Fellesutvalget for Palestina)  

Forbundet er tilsluttet/delt på sosiale medier 12. april 

Ungdomsdelegat på bærekraft (LNU) 

Frist 18. april – Ikke prioritert 

Avvikling av studentpresttjeneste Trondheim 

Forbundet har mottatt en bekymringsmelding fra Bakklandet og Lademoen Menighetsråd om 

dette og der de ber om en uttalelse fra oss til media. 

Forbundet har vært i kontakt med Adressa, Under Dusken og Khrono og er publisert i 

Khrono.  

 

Invitasjoner fra WSCF (Verdensforbundet) og WSCF-E (Europaforbundet) 

Kjønn og seksualitetskampanje (WSCF-E) 

Europaforbundet annonserer årets kampanje som handler om kjønn og seksualitet. Denne skal 

rulle og gå gjennom hele året, og først inviterer de til en workshop.  

Nett, 16. april - Delt på sosiale medier 

Interkulturell bibellesning (WSCF-E) 

Forbundet har fått en invitasjon om å delta på et prosjekt som handler om interkulturell 

bibellesning. Målet er å knytte sammen ulike nasjonale forbund og utveksle tolkninger av 

bibeltekster, samt bedre forståelse av de ulike måtene kirker i ulike deler av verden tolker 

Guds ord. Resultatene av utvekslingen vil brukes i publikasjoner om interkulturell 

bibellesning, konferanser og akademisk forskning.  



Bekjemping av høyrepopulisme (WSCF-E) 

Europaforbundet inviterer til en studiesesjon og et kurs som heter «Bekjemping av 

høyrepopulisme som kristne». 

Budapest/nett, 14.-18. juni. Søknadsfrist 20. april.  

Klimarettferdighet (Europeisk, kristent klimanettverk/ECEN) 

Europaforbundet og dermed Forbundet i Norge har fått en invitasjon til å delta på europeisk 

kristent klimanettverks årsmøte. Mottoet for konferansen er «Reconciled with creation: a call 

for urgent action on climate and biodiversity". Her er det mulig å bidra på de ulike 

prosjektene ECEN utvikler.  

Nett, 31. mai-1. juni. Søknadsfrist 7. april.  

Deltakelse forvalterprogram (Steward programme) for Kirkenes Verdensråd 

Kirkenes Verdensråd inviterer til deltakelse i deres forvalterprogram (steward programme). 

Karlsruhe i Tyskland, 21. august-10. september. Søknadsfrist 30. juni.  

General Assembly (årsmøte) i WSCF (Verdensforbundet) 

General Assembly i WSCF skulle vært arrangert i Berlin i juni 2020. Det har nå blitt utsatt til 

et nettmøte i juli. General Assembly er det høyeste beslutningsorganet i WSCF og her har 

Forbundet reell påvirkningskraft. Vi diskuterer mer i sak 3.9. Neste GA blir 2022 og  

Nett, 29.-31. juli – Eilif er delegat, og landsstyret kan velge en delegat nr. 2 

European Regional Assembly (årsmøte) i WSCF-E (Europaforbundet) 

European Regional Assembly (ERA) i WSCF-E holdes annethvert år og sist høsten 2019 i 

København. ERA er det høyeste beslutningsorganet i WSCF og her har Forbundet reell 

påvirkningskraft. Vi diskuterer med i sak 3.9. 

Nett, Ca. 4.-7. november – Landsstyret må velge delegater 

 

Aurora og Eilif la til dette:  

Henvendelse fra Forbundet i Sverige (KRISS) 

Forbundet har mottatt en mail fra nyvalgt leder i KRISS om at de ønsker å ta opp samarbeidet 

vi har hatt med dem i tidligere. De nevner ERA i WSCF-E og WSCF-Es kampanje om kjønn 

og seksualitet som mulige samarbeidsområder. Men i utgangspunktet etterspør de et sosialt 

møte med forbundere i Norge. Landsstyret kan snakke mer om dette i sak 3.9.  

Forespørsel om opprop om vaksinerettferdighet (WSCF-E) 

Europaforbundet har sendt oss et opprop som handler om at vaksiner skal fordeles utfra 

prinsippet om equity/rettferdig skjevfordeling. Det betyr at land som ikke har råd til å kjøpe 

inn egne vaksiner skal få tildelt vaksiner fra andre land og vaksineselskaper: «We urge the 

leaders of the world, as well as the scientific community, to pause the patents and act in global 

solidarity to ensure a fast and easy production and distribution of vaccines for all people globally.” 

Om landsstyret ikke er enige at vi signerer dette må de si ifra.  

Fellesmøte med Huskomiteen 

Vi ønsker et fellesmøte med huskomiteen/styret i NSKF. Eilif formulerer et skriv om hva vi 

ønsker å ta opp med NSKF. 

Landsstyret anser seg orientert. 



 

2. Økonomi 
 

2.1 Regnskap tom. mars 2021  
 
Aurora gjennomgikk regnskapet tom. mars 2021. 

 

Landsstyret tok regnskapet til orientering.  

 

 

3.1 Organisasjonssaker 

 

3.1 Møteplan LS 2021-2022  
 

Aurora presenterte forslag til møteplan som er basert på tilbakemeldinger på forrige LS-

møte.  

Planen om fysiske møter vedtas med et forbehold om at koronasituasjonen tillater det. Om det 

ikke er mulig, må møtene holdes på nett i stedet. 

 

Forslag (fra sakspapirer) 
26.-27. mai   

Stemmer for: 5 

 

Forslag 1 (fra Amanda) 

19.-20. mai  

Stemmer for: 5 

 

Forslag 2 (fra Ingrid) 

29.-30. mai 

Stemmer for: 4,5 

 

Forslag 3 (fra Sigurd) 

8.-9. juni 

Stemmer for: 4,5 

 

Forslag 4 (fra Amanda) 

12.-13. mai 

Stemmer for: 4 

 

Forslag 5 (fra Amanda) 

11.-12. desember  

Stemmer for: 2 

 

Forslag (fra sakspapirer) og forslag 1 (fra Amanda) satt opp mot hverandre: 

Forslag (fra sakspapirer):  

26.-27. mai 
Stemmer for: 4 

Forslaget vedtatt.  

Forslag 1 (fra Amanda):  



19.-20. mai  

Stemmer for: 2 

 

Forslag (fra sakspapirer) og forslag 5 (fra Amanda) satt opp mot hverandre: 

Forslag (fra sakspapirer):  

1.-2. desember 

Stemmer for: 4 

Forslaget vedtatt. 
Forslag 5 (fra Amanda):  

11.-12. desember  

Stemmer for: 2 

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok møteplan for LS-perioden 2021-2022: 
21.-22. april (onsdag-torsdag):  LS-møte og skolering på nett 

26.-27. mai (onsdag-torsdag):  LS-møte på nett 

Ca. 29.-31. juli:    Digitalt General Assembly (WSCF) 

20.-22. august (fredag-søndag): Hyttetur til Tønsberg 

24.-26. september (1.-3. oktober): Forbundshelga 

Oktober/november/desember:  Larsbutur 

30.-31. oktober (lørdag-søndag): LS-møte i Trondheim 

Ca. 4.-7. november:    Digitalt European Regional Assembly (WSCF-E)  

19.-21. november:   Globaliseringskonferansen 

1.-2. desember (onsdag-torsdag): LS-møte på nett 

22.-23. januar (lørdag-søndag): LS-møte i Oslo 

5.-6. februar (lørdag-søndag):  Styreinstruktørkurs 

25.-27. februar (fredag-søndag): Landsmøte i Oslo 

Enstemmig vedtatt.  

 

 
3.2 Framdriftsplan LS 2021-2022  
 
Aurora innledet til saken: 
Arbeidsprogrammet for 2021-2022 ble vedtatt av Landsmøtet 2021, og er landsstyrets 

viktigste instruks. I tillegg er landsstyret pålagt oppgaver gjennom NKS’ vedtekter, Strategi 

for utvikling av Forbundet 2021-2023 og andre vedtak av Landsmøtet.  

 

For å strukturere arbeidet gjennom perioden, pleier landsstyret å vedta en framdriftsplan på 

det første møtet, der vi enes om hva vi skal gjøre når fram mot landsmøtet 2022. Aurora og 

Eilif har laget et forslag til framdriftsplan som er vedlagt denne saken. I tillegg til å enes om 

når vi skal gjøre ulike ting, er det fint om vi finner saksansvarlige til flest mulig av de ulike 

sakene vi skal jobbe med gjennom året. Det er meningen at alle LS-representantene skal ha 

ansvar for ulike saker. Det betyr at det bare er å melde seg om man ser en sak man har lyst til 

å jobbe med og dette gjelder også der det allerede er fylt inn forslag til ansvarlig. 

 

I dette forslaget er det mulig å utarbeide et grunnlagsdokument på vår nye hjertesak om 

funkisrettigheter. Det er ikke lagt inn i eventuell utarbeiding av grunnlagsdokumenter på 

hjertesakene, antirasisme og klima. Det har også vært snakke om å splitte kjønnsrettdig 

plattform i feministisk plattform og skeiv plattform i kraft av det er to ulike saker og 

hjertesaker. LS må diskutere de ønsker å legge dette til i framdriftsplanen.  

 



 

Vedlegg til denne saken:  

Arbeidsprogram for NKS 2021-2022 

Forslag til framdriftsplan for LS 2021-2022 (eksternt vedlegg) 

 

Oppsummering av diskusjon:  

LS diskuterte det å utarbeide flere grunnlagsdokumenter, men ingen kom med konkrete 

forslag til dette.  

 

Vedtak: 

Landsstyret vedtok framdriftsplan for 2021-2022 (se vedlegg). 

Enstemmig vedtatt.  

 

 
3.3 Evaluering av landsmøtet 2021  
 
Aurora innledet til saken: 

I NKS’ vedtekter kapittel II - Landsmøtet heter det:  
«§9 Innkalling 

Landsmøtet innkalles av landsstyret. Ordinært landsmøte holdes en gang årlig innen utgangen av 

mars.» 

 

Dette betyr at det er landsstyret som arrangerer landsmøtet. Til tross for at flere av de 

nåværende landsstyrerepresentantene ikke var med på å arrangere dette landsmøtet, er det 

likevel fint å få innblikk i hvordan gjennomføringen av dette landsmøtet foregikk. Dette vil 

være nyttig i og med at dette landsstyret skal arrangere landsmøtet i 2022.  

 

Her kommer en evaluering jeg har skrevet med utgangspunkt i egne refleksjoner og 

møtekritikken etter landsmøtet: 

 
• God og detaljert planlegging er avgjørende for å ha god flyt i et digitalt møte. Dette kan også være 

viktig for et fysisk møte. Bør ha planleggingsmøter med produksjon (ledelse, ordstyrere og 

ansatte) før hvert landsmøte for å samkjøre.  

• Kafédialog og landsmøtekomiteer er avgjørende for å skape engasjement og diskusjon for 

sakene. Viktig med så mange som mulig på de viktigste sakene i framtiden.  

• Powerpoint helt avgjørende i et digitalt møte.  

Kan kjøre ppt i stedet for utskrift av papirer på et fysisk møte.  

• Formøter er viktig som introduksjon til landsmøte og er viktig for å skape bevissthet rundt 

maktbruk og hersketeknikker. 

• Valgkomite må være forberedt på framlegg tidlig i møtet.  

• Samle arbeidsbolkene, slik at det kan være en lenger middagspause. Enklere på fysisk møte når 

middagstidspunkt er bestemt. Dette skjedde fordi vi lå foran dagsorden.  

• Fint og enkelt å bruke Google Skjema til endringsforslag.  

• Viktig å huske:  

o Utdeling av diplom til styreinstruktører 

o Gave til LSere som gir seg 

 

På dette møtet har landsstyret mulighet til å kommentere og komme med nye innspill til 

evalueringen av landsmøtet 2021. 

 



Landsstyret anser seg som orientert. 

 

 

 
3.4 Diskusjon om ny hjertesak: Funkisrettigheter  
 
Ingrid innledet til saken: 

På landsmøtet fikk vi en ny hjertesak: Funkisrettigheter. Den saken har følgende “slagord”: 

Gud skapte alle med like rettigheter, inkludert funksjonshemmede! 

Gud skapte alle i sitt bilde med likt menneskeverd. Men ikke alle får sine rettigheter og 

menneskerettigheter anerkjent. Funksjonshemmede er Norges største minoritet men mange får 

ikke sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Det gjelder også mange kristne funkiser. 

Istedenfor å bli sett som hele medmennesker skapt av Gud på lik linje med andre kristne, blir 

funkis-kristne bedt for mot sin vilje for at funksjonshemmingene deres skal helbredes.  

Veldig mange funksjonshemmede kristne har tilstander som ikke kan helbredes, selv om de 

gjerne skulle ønske det. Og mange funkiskristne opplever at de møter medlidenhet istedenfor 

støtte fra andre kristne. Som kristen organisasjon vil Norges kristelige studentforbund 

anerkjenne kristne funksjonshemmede og gi dem støtte og lik mulighet til å delta i 

organisasjonen, både i lokale styrer og landsstyrer.  

I arbeidsprogrammet heter det følgende: 

LS skal: 

“1.1.14. Jobbe for at organisasjonens hjertesaker blir kjent i lokalforbundene.” 

“1.10.1. Jobbe for at begrepet “hjertesaker” innarbeides som betegnelse på organisasjonens viktigste 

meninger.” 

Som LS er vi altså forpliktet til å jobbe med Forbundets splitter nye hjertesak. På dette møtet 

skal vi diskutere hva som kan være Forbundets vikling på temaet og hvordan vi skal gripe det 

hele an. Forhåpentligvis har vi også fått noe gode innspill fra Norges Handikapforbunds 

Ungdom, Marianne Knudsen, etter hennes innlegg.  

Det store spørsmålet som skal besvares er dette: Hvordan skal vi jobbe med dette?  

Forbundets prinsipprogram inneholder Forbundets meninger på andre hjertesaker. Dermed er 

det hensiktsmessig å ha et grunnlagsdokument i prinsipprogrammet som tar for seg hva 

Forbundet mener om funkisrettigheter. Dermed er det i forslag til vedtak skrevet at LS 

nedsetter en komité som skal utarbeide et forslag til grunnlagsdokument om funkisrettigheter. 

Et slik dokument må først vedtas av LS og så vedtas på landsmøtet. Årsaken til at 

organisasjonsrådgiver, Rogjella, er forslått i komiteen er at hun kan bidra med stor 

arbeidskapasitet. 

For å hjelpe diskusjonen i gang, kan LS ta stilling til følgende:  

- Hvordan får vi fram vår kristenprogressive vri på temaet? 

- Hvordan kan Forbundet på nasjonalt nivå jobbe med temaet?  

- Hvordan kan lokalforbundene jobbe med dette?  

- Hvordan kan lokalforbundene nå ut til flere funksjonshemmede og legge til rette for 

deltakelse for alle?  

- Hva er viktig å inkludere i et grunnlagsdokument?  



Forslag til vedtak:  

Landsstyret satt ned en komité bestående av Ingrid Bjørnstad, Amanda Anvar og Rogjella 

Anne Nydal som får ansvaret for å utarbeide et forslag til grunnlagsdokument om 

funkisrettigheter. 

 

Diskusjon:  

- Tea: Singsakerbakken 13 er ikke universelt utforma (UU). Er det mulig å gjøre noe 

med det? 

- Ingrid: Slagordet er vedtatt på landsmøtet, men kan endres på neste landsmøte.  

- Henriette: Innvendig: Gud skapte oss med rettigheter. Er det bedre å snakke om verdi? 

- Sigurd: Forbundet som org. bør være bevisst på om lokaler på om er tilgjengelige og 

ha rutiner på dette i planleggingsfasen. Hva kan vi gjøre for å få det UU? Helt nederst 

på arrangementet kan det stå kontaktinfo der en kan ta kontakt med noen om det trengs 

hjelp.  

- Amanda: Kontaktperson på arrangement er helt naturlig. Mange kan ha ulike behov så 

det er nyttig.  

- Eilif: For Forbundet er det viktig å jobbe med dette fordi vi jobber for rettigheter for 

alle. Vi burde få på plass veiledning til lokalforbund slik at de kan tilrettelegge for 

aktiviteter for alle. UU er veldig dyrt, men det er mye som kan gjøres for å gjøre 

lokaler mer tilgjengelig.  

- Ingrid: Veldig fint med tiltak for å få mer tilgjengelige bygg: Heiser ol. God idé med 

en veileder. Foreslår å sette ned en veildningskomité der noen utenfor LS som er 

eksperter på dette temaet, kan komme med tips til hva man kan gjøre.  

- Sigurd: Naturlig at den komiteen som er foreslått i sakspapiret kan involvere andre i å 

lage en slik instruks.  

- Eilif: Enig i dette. Vi kan f.eks. endre vedtaksteksten.  

- Henriette: Grunnlagsdokumentet bør inneholde en del ulike deler og evt. en instruks. 

Gud → Dette jobber vi for → veileder. Kombinere det svevende og det praktiske. 

- Ingrid: I utkastet jeg har skrevet, har jeg tatt utgangspunkt i holdninger og ikke så mye 

det praktiske.  

 

Forslag 1 (fra sakspapirene):  

Landsstyret setter ned en komité bestående av Ingrid Bjørnstad, Amanda Anvar og Rogjella 

Anne Nydal som får ansvaret for å utarbeide et forslag til grunnlagsdokument om 

funkisrettigheter. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 (fra Eilif) – tilleggsforslag: 

Komiteen skal også utarbeide retningslinjer for hvordan lokalforbundsarrangementer kan bli 

mer tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelse. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 



Landsstyret satt ned en komité bestående av Ingrid Bjørnstad, Amanda Anvar og Rogjella 

Anne Nydal som får ansvaret for å utarbeide et forslag til grunnlagsdokument om 

funkisrettigheter. Komiteen skal også utarbeide retningslinjer for hvordan 

lokalforbundsarrangementer kan bli mer tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelse. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

3.5 Diskusjon om organisasjonsrådgivers involvering i lokalforbund 
 

Henriette innledet til saken: 

NKS har en organisasjonsrådgiver i en 100% 2-årig prosjektstilling. Organisasjonsrådgiver 

skal ut ifra vedtatt strategi jobbe med styrke lokalforbundene og bistå med koordinering av 

det foregår innad i lokalforbundene og i forbindelse med landsstyret. 

 

Arbeidsinstruksen sier derimot lite om hvordan oppfølgingen konkret skal foregå, da dette er 

opp til organisasjonsrådgiver og lokalforbund selv. Likevel bør LS diskutere hvordan 

involveringen kan skje på best mulig måte, og hvorvidt det bør vedtas formelle rutiner. 

 

1. LS-medlemmenes erfaring med organisasjonsrådgiver fra sine respektive 

lokalforbund: 

- Hvordan har kontakten vært? 

- Hva har funket/ikke funket? 

 

2. Forslag til rutiner/ «formalisert» kontakt og rolle: 

- Organisasjonsrådgiver tar kontakt på et gitt tidspunkt? 

- Organisasjonsrådgiver har ansvar for fb-siden og promotering? 

- Organisasjonsrådgiver er sekretær for lokalforbundet (f.eks slik Aurora er for LS, 

dvs kaller inn til møter og skriver referat)? 

 

Det skal ikke vedtas noe i denne omgang. 

 

Diskusjon: 

 

- Tea: Fra min tid i Trondheimsforbundet, var det veldig lite kontakt med 

organisasjonsrådgiver (org.råd.) og vi følte oss veldig alene. Plutselig trakk styret seg og 

vi sto alene, og vi måtte bygge opp fra bunnen av. Vi spurte ikke om hjelp, men vi visste 

heller ikke at det var mulig å spørre.  

- Sigurd: Siden jul har vi fått fin og god oppfølging mtp. arrangementer. Oftest klarer vi 

oss selv, men fint å vite at noen er der. Litt kontakt er bedre enn ingen.  

- Tea: I det Rogjella kom inn, tok hun kontakt og det var fint å bli tatt vare på.  

- Eilif: Med org.råd. har vi større muligheter til at lokalforbund faktisk overlever. En 

bakside av dette her er at for org.råd. som er for mye med kan kverke frivillighet.  

- Amanda: I en org. som har mye aktivitet og som klarer seg godt, kan det med å kverke 

frivilligheten være en bekymring, men der Forbundet befinner seg nå, tror jeg ikke det er 

farlig. Fint om org.råd. kan ha en sekretærfunksjon.  

- Ingrid: I 2012 var det ingen org.råd. involvert. Kun tre stykker og ett arrangement i året. 

Hvis man får med en org.råd. som involveres mer og som faktisk vet hvordan org. drives 

uten at det føles som overstyring, men kan det føre til et godt samarbeid mellom 

lokalforbund og org.råd.   



- Kristian: I Osloforbundet har vi stort sett klart oss selv og ikke sett så mye til org.råd., 

men f.eks. facebookpromotering kan være fint å få hjelp til. Nye styrer må få vite at det er 

veldig lav terskel for å spørre org.råd. om hjelp. Vi vil ikke at hen skal styre for oss, men 

at hen kan hjelpe med praktiske ting som tar tid. 

- Henriette: Er det konkrete strukturer vi kan implementere? Er det for inngripende med 

org.råd. på møter? Er det en idé å ha sekretæransvar? 

- Ingrid: Er det slik at org.råd. skal vite noe om samarbeid med andre organisasjoner? Jeg 

arrangerte protestfest, og det var dårlig kommunikasjon mellom meg og 

Palestinakomiteen. Der hadde det vært fint å ha støtte.  

- Amanda: Høres ut som en veldig fin idé at org.råd. har en sekretærfunksjon som har 

oversikt. Jo flere som sitter i et møte, jo bedre kan diskusjonen bli.  

- Kristian: Org.råd. har kommet med forslag til LS-rep. og styremedlemmer og om org.råd. 

er med på møter, kan hen skaffe seg mer oversikt i lokalforbundet.  

- Sigurd: Det eneste som er negativt med at org.råd evt. skal lage innkalling og saksliste, er 

det lokalforbundet som har best oversikt.  

- Eilif: Jeg er både uenig og enig med Sigurd. Noen lokalforbund har god kapasitet til å 

gjøre akkurat dette, men de små kan det være vanskeligere for.  

- Aurora: Utfordringen med de tidligere 20%-stillingene vi hadde i hvert lokalforbund, var 

at frivilligheten døde og lokalforbundene dermed døde hen. Landsstyret må være bevisste 

på dette og unngå at man lener seg for mye på den ansatte. 

- Amanda: Styret kan fokusere på det morsomme, som arrangementer og org.råd. kan gjøre 

mer av den administrative og kjedelige jobben. Samarbeidet mellom lokalforbundsleder 

og org.råd. må være såpass tett slik at org.råd. er stand til å sende innkalling. Org.råd. kan 

ha ansvaret for også lokalforbundenes some-kontoer, for å holde det hele i gang.  

- Tea: Stillingene vi hadde rundt i landet tidligere er det flere som org. som har. Rogjella 

kan ha en lignende rolle. Det er mye ansvar å kjenne på frykt for at Trondheimsforbundet 

skal gå under. Det er stor utskiftning i Forbundet fordi folk er studenter. Det er viktig å 

ikke ta gitt at fordi det gikk bra i fjor, så går det bra i år. Derfor viktig med org.råd. som 

er på.  

- Kristian: Org.råd. kan samle erfaringer fra alle lokalforbund som kan brukes til det beste 

til andre lokalforbund. Org.råd. må ikke nødvendigvis ha faste oppgaver i et 

lokalforbund, for det er viktig at det heller tilpasses lokalforbundenes ulike behov. 

- Eilif: Det er superviktig at de frivillige ikke drives rovdrift på, men at de har det bra i 

Forbundet.  

 

Forslag til vedtak (fra Eilif):  

Landsstyret vedtar at Eilif, Henriette, Sigurd og Rogjella jobber videre med saken fram til 

neste landsstyremøte. 

 

Vedtak:  

Landsstyret vedtar at Eilif, Henriette, Sigurd og Rogjella jobber videre med saken fram til 

neste landsstyremøte. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

3.6 Behandling av profileringsplan 
 

Eilif innledet til saken: 

På forrige LS-møte ble følgende vedtatt:  



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. 

 

Dette arbeidet har ikke blitt gjort grundig nok i denne omgang og må utsettes et annet LS-

møte.  
 
 

3.7 Planlegge årstema 2021-2022 
 

Henriette innledet til saken: 

Landsmøtet 2021 vedtok at årstemaet for 2021-22 (dvs. fram mot årsmøtet 2021) skal være: 

«Kan vi bevare Guds skaperverk?» 

 

Dette er en videreføring av forrige årstema «Å bevare Guds skaperverk». Bakgrunnen for å 

videreføre fjorårets årstema var oppfatningen av at temaet fortsatt har et uforløst potensial, 

ettersom Covidboy gjorde verden til et kjipere sted. 

 

I fjor utviklet tidligere organisasjonsrådgiver Solveig et mesterverk av et dokument «Å bevare 

Guds skaperverk – også i lokalforbundet» 

 

Dette ligger vedlagt.  

 

I fjor var også årstemaet tema for forbundshelgen og AKT. 

 

LS bør diskutere følgende: 

1. Skal årstemaet gis en ny retning, et nytt fokus eller en ny vinkling? 

2. Skal vi ha en årstemakomite? (dvs en komitee som har spesielt ansvar for 

oppfølgingen av årstema)? 

3. Skal det utvikles nytt materiell?  

4. Hva slags samarbeidspartnere skal vi prioritere å kontakte? 

5. Skal det vedtas en formell plan/visjon/mål? 

 

Diskusjon: 

 

− Amanda: Lurte egentlig på hvorfor man både har hjertesak og årstema, men nå 

skjønner jeg at hjertesak er konstant og årstema er årsbasert. Fint å videreføre miljø, 

for det er fortsatt mye å gjøre ut av det temaet. 

− Henriette: Grunnen til at vi endra navn, var at vi ville ha en ny vri på temaet. Det er 

ikke et temabasert skifte.  

− Eilif: Vi må utfordre oss selv til å ha arrangementer og aktiviteter i lokalforbund. Når 

org.råd. er mer påkobla lokalforbund, kan hun jobbe mer med dette. Vi bør samarbeide 

med flere andre organisasjoner som jobber med klima.  

− Amanda: Natur og Ungdom (særlig i Oslo) og Naturvernstudentene er gode 

samarbeidspartnere.  

− Tea: I overgangen fra fjorårets til årets tema, kan vi koble på de andre hjertesakene 

våre. F.eks. når vi går i Pride, kan vi fremme guds skaperverk.  

− Ingrid: Framtiden i våre hender er også mulig å samarbeide med.  



− Henriette: I fjor tok vi kontakt med en del andre org. og vi fikk ikke til noe særlig 

samarbeid, fordi vi har mer å vinne på å samarbeide med en større organisasjon enn de 

har å vinne på samarbeid med oss.  

− Eilif: Dette er en god mulighet til å utvikle grunnlagsdokumentet på klima.  

− Aurora: Hva er veien videre? 

− Henriette: Planen er å sende oppgaven videre til Rogjella. Skal vi lage en komité med 

dette eller skal Rogjella få oppgaven? 

− Amanda: Vi må lage merch: Lage t-skjorter. Lage eget klimamerch. Lage nye ting.   

− Aurora: Vi har fint råd til å lage merch.  

− Tea: Vi kan lage t-skjorte med «Ikke føkk med Guds skaperverk!» 

− Eilif: Nå sender vi dette videre til Rogjella også kan vi se om setter ned en komité på 

neste LS-møte.  

− Amanda: Kan vi rette fokus på det under stortingsvalget? Debatt med 

ungdomspolitikere om hvordan de kan ta vare på skaperverket. 

− Eilif: Samarbeid med humanister (Humanistisk Ungdom) er mulig.  

− Amanda: Samarbeid med unge muslimer og så mulig: Tverreligiøst.  

 

 

3.8 Velge arrangementskomité Forbundshelga  
 

Henriette innledet til saken: 

Landsstyret (LS) har ansvar for at det årlig arrangeres Forbundshelg. For å sikre at 

forberedelsene til Forbundshelga blir effektive og gode, foreslås det at forberedelsesansvaret 

delegeres til en komite.  

 

På LS-møtet i november 2020 vedtok LS at Forbundshelga arrangeres på Haugtun, 24.-26. 

september 2021. Haugtun har blitt solgt til nye eiere, men vi har fått beskjed om nye eiere at 

vi fortsatt kan være på Haugtun kan være på Haugtun.  

 

Det ble også vedtatt at det skal utarbeides en arbeidsfordeling mellom stab og medlemmene i 

komiteen, slik at arbeidsmengden reduseres. Arbeidsfordelingen ligger vedlagt. 

 

Arrangementskomiteen trenger ikke å begrenses til LS-medlemmer, og bør så godt det lar seg 

gjøre representere flere lokalforbund. 

 

Vedtak: 

Landsstyret valgte Henriette Smeby, Amanda Anvar og Tea Emberland til medlemmer av 

Forbundshelgkomiteen. Henriette ble valgt som leder av komiteen. 

Enstemmig vedtatt. 

 
 

3.9 Diskusjon om WSCF og evt. velge delegater til GA  
 

Aurora innledet til saken: 
I NKS’ vedtekter står det: 
«§2 […] NKS er tilknyttet World Student Christian Federation (WSCF), og identifiserer seg med dens 

økumeniske profil.» 
 



«§15.2 Ansvar for organisasjonen 

Det tillegger landsstyret å [...]  

g) oppnevne NKS-representanter i WSCFs besluttende organ […]» 

 

I NKS’ arbeidsprogram 2021-2022 heter det:  
«1.12 Sørge for at medlemmer vet om og har reell mulighet til å delta på internasjonale reiser 

gjennom organisasjonen, og lansere dette som en mulighet for medlemmer som er spesielt engasjerte i 

forbundsarbeidet.» 
 

«1.16.1 Holde kontakt med WSCF og søsterorganisasjoner 

1.16.2 Legge aktivt til rette for at forbundere hvert år reiser på internasjonale konferanser o.l. i regi 

av WSCF og våre søsterforbund […]» 

 

På landsmøtet 2021 ble følgende vedtatt:  
«Landsmøtet valgte Eilif Tanberg som Norges kristelige studentforbunds delegat til 37th WSCF 

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

 

Med alle disse vedtektene og vedtakene betyr at Forbundet er knyttet til 

WSCF/Verdensforbundet og er forpliktet til å delta i WSCF. På dette møtet diskuterer 

landsstyret hva de ønsker å få ut av sitt medlemskap i WSCF. I vedlegg nr. 2 er det listet opp 

en rekke muligheter medlemskapet i WSCF byr på. Landsstyret må ta stilling til det 

Forbundet tidligere har engasjert seg i (slik som reformarbeid i WSCF) og avgjøre om det er 

noe Forbundet bør bruke tid på framover. Mer info om dette finnes i vedlegg nr. 1.  

 

Min egen oppfatning er at WSCF byr på flere muligheter og at det er noe forbundere bør 

benytte seg av. Tidligere har mye av arbeidet opp mot WSCF dreiet seg om reformarbeid og 

vedtektsarbeid som kan oppfattes viktig, men kjedelig og tungt. Nå er kanskje tiden inne for å 

tenke nytt rundt dette.  

 

Vi er likevel bundet av våre egne vedtekter som sier at vi skal delta i WSCFs og WSCF-

Es/Europaforbundets besluttende organ, altså General/Regional Assemblys. Dette er også et 

veldig viktig demokratisk prinsipp som jeg mener Forbundet må fortsette med. Det er også en 

veldig fin arena for å bygge nettverk. Eilif er valgt som delegat på General Assembly i WSCF 

og landsstyret har mulighet til å velge en delegat nr. 2. Her kan LSere som ønsker å delta 

melde seg. Det er også lurt å starte tankeprosessen angående European Regional Assembly i 

WSCF-E og om det er hensiktsmessig å velge delegater dit.  

 

Som dere også ser under sak 1.3 er dato for General Assembly i WSCF og Regional 

Assembly i WSCF-E landet:  

General Assembly i WSCF: 29.-31. juli 

Regional Assembly i WSCF-E: Ca. 4.-7. november 

Begge årsmøtene/assemblyene holdes digitalt 

 

 

Vedlegg til denne saken: 

- Vedlegg 1: Bakgrunn Forbundet og WSCF. Dette er informasjon om hva Forbundets har 

gjort i WSCF.  

- Vedlegg 2: Muligheter i WSCF. Dette er forslag til hva WSCF kan brukes til. 

- Vedlegg 3: Ut Omnes Unum Sint – for et demokratisk og bærekraftig WSCF.  

Dette er notat vedtatt av landsstyret (separat fil) 

 

 



Diskusjon: 

 

- Amanda: Jeg ser også masse potensiale og jeg ser muligheter for alle former for 

utveksling med tilgang på så mange nasjonale forbund. Det er veldig kult at vi har 

vært kranglefant. Veldig spennende med utveksling Palestina og det mulig med mer 

utveksling med Sri Lanka og Zimbabwe. Økumenisk samarbeid på tvers av 

landegrenser er superspennende! 

- Henriette: Enig at det er mye potensiale, men vi er små og har nok med oss selv. Vi 

må prioritere vår begrensede kapasitet på oss selv.  

- Amanda: Når jeg tenker på engasjement, tenker jeg ikke hele dritten, men noen 

spesifikke vi kan samarbeide med og vi kan etablere en relasjon til noen som er 

likesinnede. 

- Eilif: WSCF er både supert og frustrerende. Akkurat reform av WSCF er tungt og 

tidkrevende. Vi har kjempestore utfordringer her hjemme, så vi må prioritere oss selv 

og heller skumme fløten av WSCF.  

- Aurora: Vi må tenke mulighetene og det morsomme med WSCF. Mulighetene for 

utveksling kan potensielt skaffe oss flere medlemmer. Det fordrer at vi får tak i folk 

som liker dette. 

- Eilif: Vi må være flinkere til å bruke som det som en gulrot.  

- Sigurd: Enig at det er noe vi må reklamere for. 

- Eilif: Hvis noen melder seg som delegat til General Assembly i WSCF, er det supert.  

- Tea: Jeg kan gjerne være med, men jeg vet ingenting sikkert fordi jeg ikke vet når jeg 

skal jobbe.  

 

Vedtak:  

Landsstyret vedtar at generalsekretær utarbeider et forslag til dokument som inneholder 

Forbundets prioriteringer overfor WSCF basert på diskusjonen på dette møtet.  

Landsstyret velger Tea Emberland i tillegg til Eilif Tanberg som delegat på General Assembly 

i WSCF. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Oslo, 23.04.2021 

Aurora Marie Nome 

 

 

Godkjent i landsstyret 26.05.21 


