
 

 
 

 

 

EKSTRAORDINÆRT MØTE  

I LANDSSTYRET 

15. JUNI 2021 

 

REFERAT 

 

 

 

 



 

Tid og sted: Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet, 15.06.2020.  

Møtet ble satt kl. 19.05 og hevet kl. 19.40. 

 

Til stede: Eilif Tanberg (leder), Henriette Smeby (nestleder), Vegard Tysseland (vara, 

Osloforbundet), Tea Emberland (Trondheimsforbundet), Ingrid Bjørnstad 

(Trondheimsforbundet), Synne Anbjørg Dagestad (Trondheimsforbundet) og 

Aurora Marie Nome (generalsekretær). 

 

 

SAK TIL BEHANDLING:  
 
Permisjon Eilif Tanberg 
 
Aurora innledet til saken:  

Eilif Tanberg søker permisjon fra sitt verv som styreleder i fra 1. august 2021 til og med 1. 

januar 2022. Han skal høsten 2021 oppholde seg på et skip på et av verdens sju hav, og vil 

derfor ikke ha mulighet til å fungere som leder dette halvåret.  

 

Dette løses praktisk ved at nestleder, Henriette Smeby, rykker opp i ledervervet og blir 

fungerende leder i Eilifs permisjonsperiode. Blant oppgavene hun da vil få er å lede 

landsstyremøtene, uttale seg i media og personalansvar for generalsekretær. 

 

Jeg vil også foreslå at Henriette overtar Eilifs oppgaver i diverse komiteer landsstyret har satt 

ned: 

 

- Revidering av profileringsplan: 
LS 14. mars: 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. 

- Økonomisk reform: 
LS 26.-27. mai: Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif Tanberg, Aurora Marie Nome og Tea 

Emberland som jobber videre med dette punktet i arbeidsprogrammet [økonomisk reform]. 

- Finne alternative måter å delta på Globaliseringskonferansen: 
LS 26.-27. mai: Vi deltar ikke på Globaliseringskonferansen 2021 med seminar. Eilif og Amanda ser på 

alternative måter vi kan involveres på 

- Utvikle et system for å få oversikt over lokal aktivitet: 
LS 26.-27. mai: Pilotprosjekt denne høsten: Org.råd deltar på alle lokalstyremøter hvis det lar seg gjøre. Det skal 

utvikles et system for å få oversikt over lokal aktivitet. Arbeidet med sistnevnte ledes av Eilif. 

Dette har Eilif allerede gjort og Rogjella tar dette i bruk høsten 2021.  

 

Videre foreslår jeg at Henriette overtar Eilifs oppgaver i ulike organer: 

- Auroras vara til NSKFs styre:  
LS 14. mars: 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. 

- Delegat på Ungdommens kirkemøte 2021: 
LS 26.-27. mai: LS sender Eilif Tanberg som delegat og Henriette Smeby som observatør til Ungdommens 

kirkemøte 2021. 

Her vil jeg foreslå at Henriette rykker opp som delegat og at vi åpner opp observatørplassen til 

andre LSere. Så her er det bare å melde seg selv.  



 

- Forbundets delegat på General Assembly:  
LS 21.-22. april: […] Landsstyret velger Tea Emberland i tillegg til Eilif Tanberg som delegat på General 

Assembly i WSCF. 

Dette foregår etter planen 29.-31. juli og dermed gjennomfører Eilif dette før permisjonen trer i 

kraft.  

 

Det er naturlig at Henriette overtar lederhonoraret på 6660,- kroner per måned. Nytt av året er 

at nestleder mottar et årlig honorar på 10 000,- kroner. Mitt forslag er at Henriette får 

nestlederhonoraret for den perioden hun kun er nestleder. Når hun er fungerende leder erstattes 

dette av lederhonoraret.  

 

Vedlegg: Permisjonssøknad Eilif Tanberg 

 

Forslag til vedtak:  

Landsstyret innvilger Eilif Tanbergs permisjon fra vervet som landsstyreleder fra og med 

01.08.21 til og med 01.01.22. Nestleder, Henriette Smeby, vil fungere som landstyreleder i hans 

permisjon. Det innebærer blant annet at hun overtar hans ansvar i landsstyrets ulike komiteer 

og representasjon i ulike organer. I permisjonsperioden vil nestlederhonoraret erstattes med 

lederhonoraret. 

Henriette rykker opp som delegat på Ungdommens kirkemøte og N.N. velges som observatør. 

Hovedpunkter i diskusjon:  

- Synne: Det blir fort mange oppgaver for Henriette som både leder og nestleder. 

- Aurora: Vi har ikke myndigheter til å utpeke en ny nestleder, men noen i LS kan ta 

ekstra ansvar.  

- Henriette: Jeg har ikke så mye rene nestlederoppgaver, men det er en del komitéarbeid.  

- Synne: Det kan være lurt at noen i LS får ekstra ansvar i enkeltsaker i stedet for at en 

det er en person som får mye ekstraansvar.   

- Henriette: Når det gjelder landsmøtet, kan være fint å sette bort noen saker som 

vanligvis leder og nesteleder har ansvaret for, til noen andre.  

- Eilif: Det er viktig at Henriette delegerer bort og at ting fordeles. Det er veldig viktig at 

vi ikke får noen slitasje på noen.  

Forslag fra (Synne/Aurora):  

Henriette rykker opp som delegat på Ungdommens kirkemøte. Synne Anbjørg Dagestad får frist 

til 1. august til å bestemme seg for om hun ønsker å være observatør. Om andre 

landsstyrerepresentanter ønsker å være observatør, er det åpent for dette. Her gjelder 

førstemann-til-mølla-prinsippet.  

Vedtak:  

Landsstyret innvilger Eilif Tanbergs permisjon fra vervet som landsstyreleder fra og med 

01.08.21 til og med 01.01.22. Nestleder, Henriette Smeby, vil fungere som landstyreleder i hans 

permisjon. Det innebærer blant annet at hun overtar hans ansvar i landsstyrets ulike komiteer 

og representasjon i ulike organer. I permisjonsperioden vil nestlederhonoraret erstattes med 

lederhonoraret. 



Henriette rykker opp som delegat på Ungdommens kirkemøte. Synne Anbjørg Dagestad får frist 

til 1. august til å bestemme seg for om hun ønsker å være observatør. Om andre 

landsstyrerepresentanter ønsker å være observatør, er det åpent for dette. Her gjelder 

førstemann-til-mølla-prinsippet. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Oslo, 16.06.2021 

Aurora Marie Nome 

 

 

Godkjent i landsstyret 04.09.2021 

 


