LANDSSTYRET
26.-27. MAI 2021
REFERAT

Tid og sted:
Møtet ble holdt over whereby.com/forbundet onsdag 26. og torsdag 27. mai. Møtet ble satt
onsdag kl. 17:15 og hevet torsdag kl. 20:00.
Til stede:
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Amanda Anvar (Oslo), Tea Emberland
(Trondheim), Ingrid Bjørnstad (Trondheim), Sigurd Elias Halse (vara, Trondheim), Therese
Gransjøen (vara, Trondheim), Rogjella Anne Nydal (organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie
Nome (generalsekretær).
Sigurd Elias Halse og Therese Gransjøen deltok på hver sin møtedag.
Therese Gransjøen var til stede under behandlingen av sakene: 0.1.-0.3, 1.1-1.4, 2.1 og 3.1-3.3
Sigurd Elias Halse var til stede under behandlingen av sakene: 3.4-3.10

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 14. mars
Sakspapirer til møtet ble distribuert 19. mai
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.

0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
Vedtak:
Landsstyret godkjente den utsendte sakslista og dagsorden uten endringer.
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 april
Vedtak:
Referat fra LS 21.-22. april ble godkjent uten endringer.
Vedtatt.

1.2 Orienteringer fra lokalforbundene
Bergensforbundet:
Eilif Tanberg orienterte på vegne av Bergensforbundet:
I praksis er det ikke noe lokalforbund 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. Vi jobber også med å fylle
opp kollektivet.
Kristiansandsforbundet:

Aurora Marie Nome orienterte på vegne av Kristiansandsforbundet:
Vi hadde en veldig god semesterstart august 2020, men siden den tid har det ikke vært
aktivitet. Ingrid som i praksis var Kristiansandsforbundet, har slutta. Vi har ikke prioritert
Kristiasandsforbundet, men det er potensiale fordi det er et kollektiv der.
Osloforbundet:
Henriette Smeby og Amanda Anvar orienterte fra Osloforbundet:
Det kommer til å flytte inn en ny person inn i kollektivet i U20. Det er veldig mye vi har lyst
til å gjøre mye, men vi venter på at samfunnet åpner igjen.
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:
Therese Gransjøen orienterte fra Trondheimsforbundet:
Den siste tida har vi hatt fire arrangementer med en del deltakere. Vi har hatt styremøte og
blitt enige om nytt styreleder i og med at Sigurd skal gi seg. Vi har også planlagt høsten 2021.
Akkurat nå har vi et coronautbrudd, med en del strenge tiltak. Tidligere har vi bare hatt
mildere tiltak som har gjort det mulig å holde ting i gang.

1.3 Invitasjoner siden sist LS
Arrangementer/møter
Hvilke forpliktelser bør Norge inngå for at vi skal oppnå likestilling og kvinners
rettigheter? (LNU)
3. mai – Ikke prioritert
Europeiske kirker – Kirker i Europa (European Christian Convention)
13. mai – Delt på sosiale medier
Solidaritetsmarkering for palestinerne i Øst-Jerusalem (Fellesutvalget for Palestina og
Palestinakomiteen i Norge)
Oslo, 11. mai – Forbundet var tilslutta. Rogjella og Aurora deltok.
Palestinademonstrasjon (Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge)

Oslo, 19. mai – Forbundet var tilslutta. Eilif deltok.
Partnermøte (ICAN)
25. mai – Ikke prioritert
Invitasjoner gjennom WSCF-E/WSCF
Arrangementsinvitasjoner fra WSCF-E
•
•
•
•
•
•

24. mai - Mental helse –om å være mentalt frisk, mentalt syk, hjelp til å bli frisk
gjennom terapi i forbindelse med mental helse-måned.
31. mai – Internasjonal kaffe-pause – uformell prat med medlemmer av WSCF-E over
en kaffe. Dette skjer den siste mandagen i hver måned.
7. juni – Pride-historien – dykker ned i skeiv historie og opprinnelsen av PRIDE fra
Stonewall-opprøret til dagens utfordringer i forbindelse med Pride-måneden og
WSCF-Es serie om «Radikal inkludering»
21. juni – Regnbuekino – samtale om skeiv og trans identitet, kjønnsidentitet og
uttrykning gjennom film, også i forbindelse med Pride-måneden og WSCF-Es serie
om «Radikal inkludering»
5. juli – Økorettferdighet – diskusjon om bærekraftig utvikling og sammenhengen
mellom klimaendringer og sosial rettferdighet
19. juli – «Conscious Living» – om rask mote, plastsøppel, forbrukerkultur,
matforbruk og andre dagligdagse vaner som skader miljøet, i forbindelse med
#plasticfreejuly

Nominere styremedlemmer til ExCo (styret i WSCF)
Vi har mottatt informasjon om at det nå er åpent å nominere nye styremedlemmer til styret i
WSCF. Posisjonene som skal fylles er leder, to nestledere, økonomiansvarlig og officers
(styremedlemmer?).
Frist 26. mai – Aurora videresendte invitasjonen fra WSCF til hele landsstyret, og
representantene sier ifra hvis de ønsker å stille.
Opplæring i økonomipresentasjon (WSCF-E)
Nestleder i ERC (styret i WSCF-E), Stina Tysk, har tatt kontakt for å få opplæring i hvordan
man bør presenterer regnskap og budsjett på en ryddig og forståelig måte på årsmøter og for
styrer. Det er et ledd i prosessen få utvikle nye rutiner som skal føre til mer åpenhet,
demokrati og mer økonomistyring i WSCF-E som ERC står i spissen for.
Aurora hadde møte med Stina Tysk, 4. mai.
Forbundet i Palestina (Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM))
PYEM har tatt kontakt for å spørre om mulighet for utveksling i år, og Aurora har svart at det
ikke er realistisk i år, men at det er mulig i 2022. For å holde vår relasjon til PYEM vedlike, er
det foreslått fra staben å ha et fellesmøte med PYEM.
Aurora kommer med forslag til møtedato før sommeren. Dermed kan de i landsstyret som
ønsker å delta gjøre det.
Annet nettverk:
Kirkeuka for fred:
Forbundet er medarrangør for Kirkeuka for fred i Israel og Palestina (20.-26. september) og

målet er å ha arrangementer i alle lokalforbund i løpet av denne uka. I tillegg har vi mulighet
til å være med på å arrangere noe på Litteraturhuset i Oslo sammen med Kampanjen
Palestinske barn i israelske fengsler (PIM), kvekersamfunnet og KFUK-KFUM Global. Dette
kan gjøres av Forbundet nasjonalt eller av Osloforbundet.
-

-

Ingrid: Coronasituasjonen kan fortsatt være uforutsigbar i september, og derfor er det
kanskje fint med et nasjonalt, digitalt arrangement. Da kan folk fra flere deler av landet
følge med.
Eilif: Syns det hadde vært spennende med et nasjonalt arrangement.

100 førstekandidater på 20 dager:
KFUK-KFUM Global, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge inviterer oss
til å være med på en kampanje som skal ha samtaler med 100 førstekandidater til stortinget i
løpet av juni. Målet er å bli kjent med førstekandidatenes posisjon før de eventuelt velges inn
på stortinget, og at kandidatene kjenner våre posisjoner. De inviterer forbundere til å delta på
disse samtalene med førstekandidatene og det er et skoleringsmøte 25. mai.
Forbundet er tilsluttet og landsstyremedlemmer sier ifra hvis de ønsker å delta.
Kvinnefrontens arrangementer:
Forbundet er generelt for dårlig på feminisme. Derfor foreslår Aurora at forbundere kan
slenge seg med på kampanjer i regi av Kvinnefronten. Nå foregår det to ting:
Video om Mørketall: Kvinnefronten lager en video som skal synliggjøre voldtekt som et stort
folkehelseproblem og fremme stemmene til voldtektsutsatte.
Kampanje om mensen: I forbindelse med menshygiedagen 28. mai skal vi lage en digital
kampanje om mensen. Der skal det lages flere korte, morsomme og informative videoer om
mensen som kan deles på sosiale medier.
Landsstyrerepresentantene sier ifra om de ønsker å være med på dette.

2. Økonomi
2.1 Regnskap tom. april 2021
Aurora gjennomgikk regnskapet tom. april 2021.
Landsstyret tok regnskapet til orientering.

3. Organisasjonssaker
3.1 Velge delegat og observatør Ungdommens Kirkemøte
Eilif innledet til saken:
I arbeidsprogrammet vedtatt av LM for 2021-2022 står følgende:
“Landsstyret skal delta på Ungdommens Kirkemøte hvert år, hvor vi skal stå på stand.”
På UKM diskuterer man en hel haug med spennende kirkesaker. I fjor var bla. rus og
frivillighet på agendaen. I år er bla. kristen ungdomsidentitet og klima og miljø på tapetet.

UKM utarbeider uttalelser på vegne av Dnks unge, og gir råd til det “voksne” kirkemøte
(snork) om hvordan unges interesser i kirka bevares best mulig.
Dette er en flott arena for å fronte våre hjertesaker, og ikke minst for å verve medlemmer og
skape blest om oss selv.
UKM 2020 ble en morsom og god erfaring, og vi fikk mange nye, verdifulle kontakter der blant annet representant Amanda.
UKM 2021 skal arrangeres i Hamar bispedømme 8. - 12. oktober, og Forbundet kan i år
sende:
- En delegat. Har tale-, forslags- og stemmerett
- En observatør. Har tale- og forslagsrett.
Stemmegiving er kun mot slutten av møtet, og det er normalt at delegat og observatør
stemmer sammen.
Undertegnede innstiller på seg selv som delegat, av ren fantasiløshet, og fordi det var aldeles
gøyalt å være det i fjor. Pluss at man får hotellfrokost og kaker servert på sølvfat fire dager til
ende. Anbefales!
Har noen andre lyst til å være delegat, er de mer enn velkomne til det!
Forslag til vedtak:
Forslag (fra sakspapirer):
LS sender Eilif Tanberg som delegat og N.N. som observatør til Ungdommens kirkemøte
2021.
Forslag 1 (fra Henriette):
LS sender Eilif Tanberg som delegat og Henriette Smeby som observatør til Ungdommens
kirkemøte 2021.
Vedtak:
LS sender Eilif Tanberg som delegat og Henriette Smeby som observatør til Ungdommens
kirkemøte 2021.
Enstemmig vedtatt.

3.2 Oppfølging Forbundshelga
Henriette innledet til saken:
Forbundshelga 2021 skal avholdes på Haugtun 24-26 september.
På forrige landsstyremøte valgte LS Amanda, Tea og Henriette til Forbundshelgkomiteen.
Komiteen har ikke kommet igang med planleggingen, men forventer å ha sitt første møte før
sommeren.
LS oppfordres til å komme med innspill før landsstyremøte i august.
Diskusjon:
- Aurora: Vi må lage et facebookarrangement. Skal ansatte eller komiteen gjøre det?
- Henriette: Jeg kan lage facebookarrangement. Jeg har tenkt å kalle inn til digitalt møte
med komiteen, også kan vi delegere videre til ansatte.

-

Eilif: Jeg oppfordrer til at opplegget på Forbundshelga blir litt mer praktisk, kanskje i
forbindelse med årstemaet.
Tea: På hvilken måte tenker du praktisk? Ha med symaskin?
Eilif: Ja, Osloforbundet hadde f.eks. en sykveld, så vi kan ha noe lignende.
Henriette: I fjor lagde vi lommebok med kartong, og året før lagde vi buttons, så det er
mye gøy vi kan gjøre.
Eilif: Vi kan ha skaperverksmeditasjon, med klemming av trær.
Aurora: Komiteen må komme med en konkret bestilling til hva ansatte skal gjøre i
forbindelse med Forbundshelga.
Rogjella: Enig i det. Fint å vite hva konkret som skal gjøres. Vi som ansatte kan også
delta på møtet, enten ved å føre referat eller andre ting.

3.3 Diskusjon og planlegging av Larsbutur
Henriette innledet til saken:
I arbeidsprogrammet for 2021 står det at landsstyret skal arrangere tur til Larsbu.
På LS-møtet i mars vedtok LS at Larsbuturen utsettes til høsten eller når det blir mulig, pga
koronapandemien.
Denne turen er ment å være veldig lavterskel (særlig i forhold til Forbundshelga), og kreve
lite planlegging. Det er et poeng i at den ikke skal “overplanlegges”, men formes av
deltagerne selv og ha et sterkt element av spontanitet over seg. Altså mer hyttetur med venna,
enn et arrangement med tidsskjema.
I fjor ble turen planlagt “over lunsjbordet” av ledelsen to uker i forveien, men som mente det
kunne forsvares som et pilotprosjekt for hvordan Forbundet kan tilrettelegge for spontane
initiativer og aktiviteter, samt skape samhold på tvers av lokalforbund utenom “store” og godt
planlagte nasjonale arrangementer som Forbundshelga og Landsmøtet.
Turen skrapte sammen fra Trondheim (2 stk), Bergen (2 stk) og Oslo (4 stk), og ble svært
vellykket. Det er likevel potensiale til å få med enda flere.
Hvordan kan landsstyret i fremtiden tilrettelegge for lignende spontane initiativer?
Skal det velges en komite eller turleder? Skal ansvaret gis til noen utenfor landstyret? De
viktigste arbeidsoppgavene for en turleder/komitee er å booke hytta, planlegge mat og
mobilisere deltagere.
Når bør Larsbuturen være, mtp på Forbundshelga og den tidlige vinteren på fjellet?
Diskusjon:
- Rogjella: Syns det er fint at det er spontant, men kan det åpnes for hjelp fra ansatte
med litt planlegging.
- Henriette: I fjor var det veldig enkelt med at Eilif og jeg planla. Vi fikk ikke noe mer
hjelp av ansatte enn at de mottok refusjonsskjemaer.
- Amanda: Jeg foreslår 16.-17. oktober og 27.-28. november som datoer for Larsbutur.
Jeg syns det er fint at det kan være vinter.
- Eilif: Jeg tenker at Henriette kan få ansvaret for Larsbutur og at hun som ansvarlig
setter dato.
- Aurora: Om Henriette får ansvar, bør vi ha et vedtak på det.

-

-

Henriette: Er det rom for mer å ha en mer spontan tur som ikke må planlegges et halvt
år i forveien? Det er kanskje enklere å kaste seg rundt på et lavterskelarrangement.
Tea: Det at det er en egen åpen post i budsjettet gjør at det åpent for dette. I
Trondheimsforbundet har vi f.eks. en pott for smågrupper som ønsker å finne på
spontane ting.
Aurora: Det er rom for dette i budsjettet, ja. Landsstyret kan gi Henriette fullmakt til å
planlegge Larsbutur for å kunne gjøre turen mer spontan.
Eilif: Syns det er fint å skulle gi Henriette fullmakt og være spontan. Men må ikke
være skje med så kort varsel at folk ikke kan. Det kan oppfattes som ekskluderende.
Aurora: Veldig viktig prinsipp at det skal åpnes opp for andre i LS. Vil andre være
med?
Eilif: Kan jeg utfordre Amanda?
Amanda: Jeg tror jeg må si nei, for jeg har for mye. Men jeg er veldig gjerne med på å
hjelpe.
Henriette: Det er fortsatt mulig å hjelpe med ting selv om man ikke sitter i komité.

Forslag til vedtak (fra Eilif):
Landsstyret vedtar at Henriette Smeby får ansvaret for å planlegge og arrangere Larsbutur i
løpet av høsten 2021. Hun har mulighet til å involvere andre LSere og forbundere i denne
prosessen.
Vedtak:
Landsstyret vedtar at Henriette Smeby får ansvaret for å planlegge og arrangere Larsbutur i
løpet av høsten 2021. Hun har mulighet til å involvere andre LSere og forbundere i denne
prosessen.
Enstemmig vedtatt.

3.5 Forbundskollektiv
Henriette og Rogjella innledet til saken:
I Strategi for utvikling av Forbundet 2021-2023 står det:
Formålet med forbundskollektivene er å tilby et rimelig bosted til våre aktive medlemmer.
Dette har ikke fungert optimalt, og ofte er det ikke gjort nok for å inkludere kollektivbeboere i
organisasjonen. Beboere i forbundskollektiv representerer en uforløst ressurs for
medlemsvekst og frivillighet.
Det stilles ingen formelle krav til beboerne, men det forventes at de er betalende medlemmer
av Forbundet, samt at de bidrar med å arrangere tre arrangementer i semesteret sammen med
lokalforbundet.
LS bør diskutere følgende:
1) Hvordan kan vi etablere en kontakt med kollektivbeboerne som oppfordrer til
engasjement/frivillighet?
2) Hvilke forbundskollektiv burde være satsingsområder?
Diskusjon:
- Amanda: Nesten alle kollektiver har en sentral beliggenhet også er det billig, så det er
ikke urimelig å stille noen krav. Kanskje man kan prøve å arrangere et årsmøte og
bygge opp Bergensforbundet når kollektivet blir fullt. Det er mulig å samarbeide om et

-

-

-

-

-

-

-

-

lavterskelarrangement med en annen kristen organisasjon. Kanskje det er dumt med
noe så obligatorisk som å skulle arrangere to ting og heller satse på deltakelse.
Sigurd: Det er lurt å starte med deltakelse og så gå over til å være med å arrangere.
Dette bør gå gradvis. Dokumentet «Å involvere kollektivbeboere i lokalforbundet» bør
styret vite om.
Tea: Jeg er usikker på hvor god stemning blir det om folk føler at de må være med på
møtene. Derfor er det viktig å skape lyst, slik at det ikke føles som plikt.
Rogjella: I Bergen har vi prøvd å bygge forbindelse med KFUK-KFUM og
studentpresten for å ha et samarbeidsarrangement. I mitt eget kollektivet pleide vi å
arrangere felleskveldsmat. Da blir man kjent på en litt mindre anstrengt måte, så jeg
tror dette kan fungere Bergen.
Amanda: Kveldsmat er et veldig godt forslag. Det er fint å presentere det som en greie
kollektivbeboerne kan ha med seg vennene sine på. Da kan man bruke Forbundets
penger på å sosialisere og bygge nettverk.
Henriette: Situasjonen er veldig forskjellig i de ulike kollektivene og lokalforbundene.
I Bergen er kollektivet nesten tomt, og da må de som flytter inn stå for aktiviteten selv.
Da er det ikke mulig å bare delta. Vi må ha ulik strategi fra kollektiv til kollektiv. Vi
må sette noen krav slik at vi ikke ender opp med passive kollektivbeboere.
Ingrid: Det handler veldig mye om miljø. Om de som bor i kollektivet allerede er
engasjerte, er det mye lettere å bli med som ny, slik som i S13 f.eks.
Amanda: Kanskje LS kan engasjere noe i Bergen? Da kan skape blest om noe i
Bergen. Initiativet må komme herfra fordi det ikke er noen aktive i Bergen.
Eilif: Det er vanskelig å dra et sted og skape blest, så det er viktig å få tak i folk som
faktisk har lyst til å være med på å arrangere ting. Det er viktig å stille noen krav til
folk fordi vi faktisk har et veldig godt tilbud både i kollektiv og Forbundet. Vi må få
fram det morsomme vi gjør i Forbundet.
Rogjella: Vi har en kontaktperson i Bergen som kan være med å arrangere, men det er
ikke nok til å lage et styre.
Aurora: Skal vi ha et satsningskollektiv? Vi kan f.eks. starte med Bergen og ha et
vedtak på det.
Eilif: De tre store satsningskollektivene: Bergen (Allégaten 44), Oslo (Universitetsgata
20) og Trondheim (Singsakerbakken 13). Jeg kommer til å foreslå dette.
Rogjella: Det er viktig med en tilpassa strategi til hvert kollektiv, til ulike behov.
Amanda: Kan vi diskutere Kr.sand, Stavanger, Tromsø? Kunne vi hatt flere
kollektiver?
Henriette: Osloforbundet er påkobla prosessen med å få inn kollektivbeboere i U20.
Skal det overføres til Trondheimsforbundet ved at styret får tilsendt søknader til S13?
Jeg har en del søknader som må gjennomgås.
Tea: Da jeg satt i styret, fikk vi tilsendt alle søknader og godtok alle.
Henriette: Jeg er usikker på om jeg skal ta den jobben. Det er litt mer praktisk å gjøre
det nå og ikke at styret må sette seg ned å gjennomgå søknadene.
Aurora: Egentlig er det eiendomsforvalter som skal ta siste beslutning og så skal
lokalstyret komme med innspill. Det er fint når eiendomsforvalter kjenner til
Forbundets behov. Fordi Henriette har god kontroll på det, er det mest effektivt at hun
bestemmer i denne prosessen. Ellers er det fint at styret kommer med en anbefaling
basert på søknadene de har mottatt.
Eilif: Det viktigste er å koble på styret når noen flytter inn i kollektivet, for mange vil
ha et sosialt miljø. Det er lurt at det er én person i styret som har et øye med i
søknadsprosessen og som er eiendomsforvalters kontaktpersonen.

-

-

Henriette: Det er også fint å få styret involvert ved at de sier ifra om folk som har søkt
og som de vil anbefale. Nå bestemmer jeg hvem som flytter inn også sender jeg dette
til Trondheimstyret etterpå.
Henriette: Det vil bli sju ledige rom i løpet av juli.

Forslag til vedtak (fra Eilif):
Vedtaksforslag: LS skal satse på å utvikle og styrke Forbundskollektivene i Bergen, Oslo og
Trondheim. Satsingen må tilpasses det enkelte lokalforbund og hvor aktivt det er.
Vedtak:
Vedtaksforslag: LS skal satse på å utvikle og styrke Forbundskollektivene i Bergen, Oslo og
Trondheim. Satsingen må tilpasses det enkelte lokalforbund og hvor aktivt det er.
Enstemmig vedtatt.

3.6 Verving og vervekampanje
Rogjella innledet til saken:
I Arbeidsprogram under rekruttering og verving (1.9) er det vedtatt at det skal 1.9.1(arbeides
for for at hovedmåten organisasjonen verver på blir gjennom aktiviteter, aktivisering, aktivt
invitere nye mennesker og oppfordre folk til å delta på (samt selv arrangere) aktiviteter.) og i
1.9.2 Ha en vervekampanje som går over lengre tid en kun i starten av høstsemesteret.
LS bør diskutere følgene:
1. Kan medlemskap forenkles ved å ta i bruk Vipps på arrangementer?
2. Hvor lenge bør vervekampanjen vare?
3. Hva tenker vi er et realistisk vervemål?
Diskusjon:
-

-

-

Amanda: Premier er veldig gøy. Det er også veldig bra med masse arrangementer i
løpet av en eller to uker. Dette kan kanskje bygges rundt fadderuka. Det er fint med
lavterskelarrangementer, premier og sosialt opplegg
Eilif: Det er viktig å ha noe intensivt og få folk aktive gjennom å gjøre ting. Det er
gøyere å faktisk gjøre ting.
Aurora: Denne perioden er fra 16. august til 26. september. Dette har vært gjort før, så
LS bør tenke på om det er hensiktsmessig når det ikke har fungert så veldig godt før.
Rogjella: Det er enklere å skape engasjement med en mer intensiv periode.
Henriette: I det forrige LS ble vi enige om at det enklere å verve folk over lengre tid.
Da kan folk få tid til å bli kjent.
Eilif: Vi må finne evalueringen av vervekampanjen fra i fjor.
Tea: Vi har hatt utfordring med å verve mange under semesterstart, fordi alle kristne
går til Laget. Det er fint å ha vervekampanjen til Forbundshelga, for da blir det
billigere å være med.
Amanda: Kan vi slenge oss på Laget i Trondheim?
Tea: Vi har prøvd å slenge oss med før, men vi har blitt ekskludert,

-

-

Ingrid: Lagets opplegg starta med en alkoholfri uke og så har det blitt fadderuke for
kristne. Men det er fin idé å være med på Velkommen til Trondheim og så ha en
spillkveld etterpå.
Aurora: Kom med forslag til vervepremier!
Amanda: Kinobillett
Sigurd: Fooddora-gavekort
Eilif: Gavekort på Coop
Amanda: Gavekort på G-sport heller enn kinobillett.
Henriette: Gavekort av noe slag. Vinmonopolet.
Tea: Forbunds-t-skjorte og -genser.
Amanda: Gavekort på Ikea.

Forslag til vedtak:
Forslag (fra sakspapirer):
Vervekampanjen varer fra semesterstart til Forbundshelgen 2021.
Forslag (fra Aurora):
Vervekampanjen varer fra semesterstart til Forbundshelgen 2021. Etter det kjøres det en
verveoffensiv til landsmøtet 2022.
Lokalforbundet som verver flest i løpet av vervekampanjen får en pizzakveld.
Vervepremiene til enkeltpersoner fastsettes av organisasjonsrådgiver og baseres på forslagene
LS har kommet med. Vervepremiene kan gis i løpet av hele året.
Vedtak:
Vervekampanjen varer fra semesterstart til Forbundshelgen 2021. Etter det kjøres det en
verveoffensiv til landsmøtet 2022.
Lokalforbundet som verver flest i løpet av vervekampanjen får en pizzakveld.
Vervepremiene til enkeltpersoner fastsettes av organisasjonsrådgiver og baseres på
forslagene LS har kommet med. Vervepremiene kan gis i løpet av hele året.
Enstemmig vedtatt.
3.7 Planlegge semesterstart
Rogjella innledet til saken:
I Arbeidsprogram 2021-2022 under profilering og kommunikasjon (5.1.1) står det at
lokalforbund skal ha stand hvert semester på relevant studiested for å promotere Forbundet.
Planene for høstens semesterstart bør være ferdige før vi tar sommerferie. På den måten sikrer
vi at viktig informasjon om arrangementer er tilgjengelig og at vi kan trykke ting i tide.
Høsten 2021 er litt usikker i henhold til corona situasjonen. Sånn situasjonen er nå er det
realistisk å få hatt semesterstart i Trondheim, Oslo og Bergen. Vi kan diskutere om det er
mulig å ha semesterstart i Tromsø. Trondheim og Oslo har lagt opp til mulighet for fysisk
oppmøte. I Bergen avventes det svar fra ulike studiesteder og per nå ser det ut til en digital
semesterstart. Dersom det er lov med fysisk oppmøte, kan det være hensiktsmessig med et

lengre opphold i Bergen for å bygge et større studentnettverk. En oversikt over ulike datoer og
kontaktpersoner kan finnes her.
LS bør diskutere følgende:
1. Hvem er målgruppa vår i semesterstarten?
2. I hvilke lokalforbund er det størst sannsynlighet at vi kan skape aktivitet? Hvor får vi
mest igjen for å rette våre ressurser (reising, penger, profilering og mennesker) mpt?
3. Hva slags profilering er best for oss - bør vi satse på Facebook, flyers eller noe annet?
Hvordan når vi ut til den målgruppen vi har?
4. Hvordan kan vi bygge et lokalforbund i Bergen, hvor starter vi?
Vedlegg til denne saken:
Oversikt over semesterstart.
Diskusjon:
-

-

-

-

-

Sigurd: Det at vi må fokusere på semesterstarten må ikke gå på bekostning av å
involvere kollektivbeboere.
Amanda: Jeg syns også at vi burde satse på Tromsø, for der er det kollektiv.
Henriette: Nei, det er ikke kollektiv i Tromsø.
Amanda: Vi må tenke på hvor vi vil dra for å skape engasjement. Vil vi bare dra til
lokalforbundene? Skal vi f.eks. dra på ungdomstinget? I Oslo er det den siste uka i
september.
Eilif: Når det gjelder Tromsø, er det viktigere å fokusere å bygge tre grunnsolide
lokalforbund i Bergen, Oslo og Trondheim. Dette gjør at vi kan stille styrket i Tromsø.
Derfor mener jeg at det er bedre å fokusere på et lengre opphold i Bergen enn å være i
Tromsø.
Rogjella: Vi har jo to aktive i Tromsø. De vil sikkert være med på et arrangement,
men de tar ikke så mye initiativ. I Bergen kan vi samkjøre forbundskollektiv og
semesterstart. Vi må ha ulik strategi for ulike lokalforbund.
Aurora: Et lengre opphold i Bergen betyr 4-5 dager og et kortere opphold i Trondheim
betyr 1-2 dager. Enig i at et lengre opphold i Bergen er bedre, men syns det er dumt
om vi skulle miste noen i Tromsø. Det er jo mulig å fokusere på Tromsø seinere i år,
f.eks. under Artic Pride.
Eilif: Jeg etterlyser digital semesterstart.
Sigurd: Jeg kan gjerne bistå med digitale annonser

Forslag til vedtak:
Forslag 1 (fra sakspapirer):
Semesterstart i Bergen (med lengre opphold), Oslo og Trondheim
4 stemmer for
Forslag 2 (fra sakspapirer):
Semesterstart i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim
0 stemmer for
Forslag 3 (fra Rogjella):
Semesterstart i Bergen (med lengre opphold), Oslo, Tromsø og Trondheim

2 stemmer for
Vedtak:
Semesterstart i Bergen (med lengre opphold), Oslo og Trondheim
Vedtatt.

3.8 Seminar på globaliseringskonferansen
Aurora innledet til saken:
I NKS’ arbeidsprogram 2021-2022 heter det:
1.16.3: Delta med et seminar på Globaliseringskonferansen i 2021.

Globaliseringskonferansen arrangeres hvert år av Norges Sosiale Forum (NSF). NSF er den
norske avleggeren av World Social Forum som retter fokus på et urettferdig økonomisk
system som skaper global urettferdighet. Globaliseringskonferansen foregår på den måten at
medlemsorganisasjoner i NSF melder inn egne seminarer. Forbundet er altså medlem av NSF.
I år arrangeres konferansen 19.-21. november i Oslo og muligens digitalt. Temaet for årets
Globaliseringskonferanse er “Solidaritet”. I fjor bidro Forbundet med et seminar i samarbeid
med Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina overraskende nok om
Palestina. I tillegg ble det meldt inn et seminar som ikke ble noe av: «Verksted om hvilke
politikkområder som er særlig relevant for skeive, uten at folk flest tenker over det».
Landsstyret bes ta stilling til om de vil arrangere et seminar med det temaet som er foreslått,
et annet tema eller ikke arrangere noe i det i det hele tatt. Fristen for å melde inn seminarer
var egentlig i april, men vi har fått utvidet frist til 30. mai. Om noen i landsstyret ønsker å
jobbe videre med dette i en komité, er det bare å melde seg.
Møtene/seminarene kan foregå på ulike måter. Dette kan være verksted, kulturmøte,
strategimøte, rundbordsmøte e.l., som legger opp til et annet uttrykk og mer deltakelse enn
vanlige panelmøter. Det er også mulig å være medarrangører på møter som allerede er
foreslått. Det er f.eks. et seminar som tar for seg kvinners kamp mot undertrykkelse i
Palestina. Mulighetene er uendelige, og alle allerede innmeldte arrangementer finner dere i
vedlegget.
Vedlegg:
Innmeldte møter Globaliseringskonferansen 2021 (separat vedlegg)
Diskusjon:
- Amanda: Det kunne vært spennende med seminar om skeive i kirka.
- Eilif: Enig i det. Skeiv kamp er særlig viktig i et sted som kirka der den ikke er vunnet.
- Ingrid: Kanskje vi kunne samarbeida med Terje Hegertun om boka han har gitt ut. Da
kan vi få med flere kirkesamfunn.
- Aurora: Selv om det er LSere som skal drive prosessen framover, kan ansatte støtte i
denne.
- Amanda: Jeg kan tenke meg å være med, men vil ikke stå alene. Men hvor er dette?
- Aurora: Det er i Oslo eller digitalt. Kanskje begge deler.
- Henriette: Jeg tenker at vi burde legge dette på is med mindre noen har lyst. Det er
viktigere å prioritere arrangementer i lokalforbundet.

-

-

-

Eilif: Enig i det. Syns det er mer spennende å skulle arrangere noe i lokalforbund.
Syns ikke at vi skylder globaliseringskonferansen noe.
Amanda: Kan man engasjere lokalforbundene til å delta?
Henriette: Jeg er tvil på hva vi har å bidra med.
Aurora: Jeg er enig i at vi må prioritere lokalforbundene, men samtidig er dette en
arena for Forbundet å vise seg fram og nå nye potensielle medlemmer. Vi skylder ikke
glob.konf. noe, men vi skylder arbeidsprogrammet dette, så da må vi begrunne
nedprioriteringa av dette. Vår vri kunne vært det unge, kristne perspektivet.
Amanda: Her har vi mulighet til å skape engasjement og samarbeide med
organisasjoner og verve folk. Samtidig skjønner jeg at vi ikke skylder
globaliseringskonferansen noe.
Aurora: Vi kan jo f.eks. stå på stand på konferansen om vi ikke velger å delta.

Forslag (fra sakspapirer):
Landsstyret arrangerer et seminar på Globaliseringskonferansen 2021 som omhandler [tema].
N.N og N.N får ansvaret for å drive dette arbeidet framover.
Forslag (fra Eilif):
Vi deltar ikke på Globaliseringskonferansen 2021 med seminar. Eilif og Amanda ser på
alternative måter vi kan involveres på.

Vedtak:
Vi deltar ikke på Globaliseringskonferansen 2021 med seminar. Eilif og Amanda ser på
alternative måter vi kan involveres på.
Enstemmig vedtatt.

3.9 Velge nytt medlem Huskomiteen
Aurora innledet til saken:
I vedtektene til NSKF populært kalt «Huskomiteen» står det:
«§ 3
HK består av inntil 8 medlemmer. Valgperioden er 6 år.
Tre medlemmer og tre personlige varamedlemmer oppnevnes av landsstyret (LS) i NKS. LS skal
oppnevne et nytt medlem annethvert år. Hvis et styremedlem trekker seg fra vervet, skal nytt fast
medlem oppnevnes for resten av perioden til den som har trukket seg.
Varamedlemmer oppnevnes for samme periode som den de er vara for.
Generalsekretær eller en fra LS i NKS med personlig vara er medlem av huskomiteen for den tid LS
bestemmer.
To til fire medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av LS fra steder NSKF har
eiendom. Alle lokale avdelinger kan innstille kandidater.»

Per 01.01.21 var følgende personer styremedlemmer i NSKF:
Olav Nomeland, Hanne Cecilie Widnes, Sindre Stabell-Kulø, Frøydis Indgjerdingen, Audun
Stranden, Aurora Marie Nome

I april trakk Frøydis Indgjerdingen seg som styremedlem i NSKF. Det betyr at landsstyret må
finne en ny kandidat til NSKFs styre så fort som mulig. Hanna Barth Hake er Frøydis
Indgjerdingens vara, og hun vil fortsette som vara for neste innvalgte medlem i huskomiteen.
Nytt huskomitmedlem velges inn i Frøydis’ valgperiode som utløper 31.12.24.
Vedtak over epost lyder følgende:
«Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Henriette og Aurora som innstiller på en
kandidat til NSKFs styre. Landsstyret velger nytt styremedlem i NSKF på LS-møtet i mai.»

Når LS velger inn medlemmer til huskomiteen, er det viktig å velge inn medlemmer som har
tilknytning til Forbundet og som ønsker å bidra til å støtte studentorganisasjonen vår. Det har
også vært en diskusjon i komiteen om det er ønskelig med en person med eiendomserfaring.
Det er mulig at det kan skje på sikt, men i denne omgang har komiteen fokusert på det som
har vært vanlig praksis til nå, nemlig å få inn tidligere forbundere.
Komiteen har vært i kontakt med tre aktuelle kandidater:
Ingvild Yrke, Torkil Hvidsten og Andreas Eggesvik.
Ingvild er tidligere leder i Forbundet, er en praktiker og har evnen til å stille krav til
huskomiteen.
Torkil er tidligere generalsekretær i Forbundet og gjorde til tider også jobben som
eiendomsforvalter. Han har særs god oversikt over Forbundet og NSKF.
Andreas er tidligere nestleder i Forbundet og er en strategiker.
Alle er positive til å velges inn som medlem av huskomiteen.
Ingvild Yrke innstilles som nr. 1 grunnet hennes kompetanse og engasjement. I tillegg vil hun
utjevne kjønnsbalansen i huskomiteen som i dag består av 3 menn og 2 kvinner (inkludert
generalsekretær).
Komiteen har dermed følgende innstilling:
1. Ingvild Yrke
2. Torkil Hvidsten/Andreas Eggesvik
Vedtak:
Ingvild Yrke oppnevnes til medlem av huskomiteen fram til 31.12.24.
Enstemmig vedtatt.

3.10 Organisasjonsrådgivers involvering i lokalforbund
Henriette og Rogjella innledet til saken:
Forrige LS-møte ble det bestemt at Sigurd, Eilif, Rogjella og jeg skulle jobbe med
organisasjonsrådgivers involvering i lokalforbund. Vi har ikke så mye saksopplysninger. Jeg
er fleksibel og har lyst til å bidra i lokalforbundet, men det må ikke gå på bekostning av andre
arbeidsoppgaver.
Diskusjon:

-

-

-

-

Henriette: Dette vil jo variere fra lokalforbund til lokalforbund. Syns det er fint at
lokalforbundene ikke føler at de er alene og at kontakten mellom org.råd. og
lokalforbund blir formalisert.
Amanda: Det er positivt med individuell oppfølging. Rogjella finner balansen mellom
å ta plass og la lokalforbundene styre.
Sigurd: Fint om alle ser på dokumentet jeg har skrevet som er basert på diskusjonen på
forrige LS-møte
Rogjella: Når det gjelder some, gjør jeg ingenting på de lokalforbundene som er
oppegående.
Eilif: Jeg syns org.råd. burde være med på alle styremøter i lokalforbund og føre
referat fra møtene. Syns også vi burde føre statistikk over hvem som deltar →
Aktivitetsoversikt.
Amanda: Enig med Eilif. Fint med en oversikt over referater i lokalforbund.
Rogjella: Syns det er mye å skulle delta på alle møter.
Aurora: Det kan bli sjukt mye jobb om vi har seks fungerende lokalforbund, men nå er
det jo i praksis to, så da er det ikke så mye å jobb. Lokalforbundene kan heller komme
med bestilling på semesterstart.
Sigurd: Det er jo ikke så mange lokalforbund nå. I Trondheim har vi 3-4 møter på en
time i året.
Eilif: Enig i dette. Det er ikke så mange lokalforbund å skulle delta på møter til.
Aurora: Slik jeg tolker diskusjonen, bør vi ha et vedtak på at Rogjella skal delta på
styremøter i lokalforbudene. Dette er jo i utgangpunktet Rogjellas oppgave, men jeg
kommer på banen om det er nødvendig.

Forslag til vedtak (fra Eilif):
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.
Vedtak:
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.
Enstemmig vedtatt.

Oslo, 28.05.2021
Aurora Marie Nome

Godkjent i landsstyret 04.09.2021.

