
 
 

 
 

 
 

 

 

LANDSSTYRET 

30.-31. OKTOBER 2021 
 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 
Møtet ble holdt i Singsakerbakken 13 lørdag 30. oktober og søndag 31. oktober. Møtet ble satt 
kl. 10:30 og hevet kl. 13:40. 
 
Til stede: 
Henriette A. Smeby (leder), Tea Emberland Steigre (Trondheim), Ingrid Bjørnstad 
(Trondheim), Therese Gransjøen (vara, Trondheim), Rogjella Anne Nydal 
(organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie Nome (generalsekretær). 
 
Meldt forfall:  
Amanda Anvar (Oslo) og Vegard Tysseland (vara, Oslo).  
 
Aurora Marie Nome og Rogjella Anne Nydal var ikke til stede under behandlingen av sak 4.1. 
Henriette Smeby refererte fra denne saken.  
 
 
 
 
  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 14. mars 
Sakspapirer til møtet ble distribuert 22. oktober 

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: 
Henriette Smeby ble valgt til ordstyrer. 
Aurora Marie Nome ble valgt til referent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
1. Referater og orienteringer 
 
1.1 Godkjenning av referat fra LS september 
 
Vedtak: 
Referat fra LS 4.-5. september ble godkjent.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  

Rogjella Anne Nydal orienterte på vegne av Bergensforbundet: 

Vi har siden sist deltatt på Helt Ærlig, et samarbeidsarrangement sammen med KFUK-KFUM 
i Bergen og Skeivt Kristent Nettverk. Nå planlegger vi å delta på en nettverkssamling med 
Skeivt Kristent Nettverk i Bergen for å skape kontakter. Vi har noen navn og noen vi kan 
kontakte, så vi er fortsatt i en startfase.  

Kristiansandsforbundet: Ingen aktivitet.  



 
Osloforbundet:  

Rogjella Anne Nydal orienterte på vegne av Osloforbundet:  

I går var det 8 stk. på Halloweenfest. I tillegg har en i kollektivet i U20 holdt et par 
tacokvelder, som har samla mye folk. For et par uker siden var det bibel&børst der 5 stk. 
deltok. Osloforbundet har framover planlagt sykveld og bibel&børst. Da blir det viktig å 
promotere på sosiale medier.  

Stavangerforbundet: Ingen aktivitet.  

Tromsøforbundet: Ingen aktivitet. 

Trondheimsforbundet:  

Therese Gransjøen orienterte fra Trondheimsforbundet:   

Vi har deltatt på Pride med fire deltakere, også arrangerte vi strandrydding der tre stk. deltok. 
Vi fikk samla mye søppel. I forrige uke hadde vi grønn fagdag som var holdt av Laura med to 
deltakere. I september ble det arrangert Palestinakveld med 12 stk., der Rogjella og Henriette 
også var med. Vi skal jo ha bibel&bossmat nå i dag og åpen restedag i neste uke. Vi kan også 
bli flinkere på promotering på sosiale medier og få med kollektivbeboere.  
 
 
 
1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Samling for Palestinaengasjerte (Oslo bispedømme) 
17. september, Oslo bispegård – Henriette, Rogjella og Aurora deltok.  
 
Innspillsmøte Grunnstøtte (LNU) 
21. september, nett – Aurora deltok 
 
Medlemsmøte med SoMe-fokus (Norges Fredsråd) 
21. september, nett – Rogjella deltok 
 
Markering mot atomvåpen under regjeringssonderinger (ICAN) 
23. september, Hurdal – Ikke prioritert 
 
Solidaritetskonsert for fred i Palestina og Israel (Kirkeuka for fred) 
26. september, Kampen kirke (Oslo) – Henriette og Aurora deltok 
 
Gjennomgang av Tilskuddsportalen (Tilskuddsportalen) 
29. september, nett – Rogjella og Aurora deltok  
 
Rapportlansering “Don’t Buy into Occupation” (Fellesutvalget for Palestina) 
29. september, nett – Ikke prioritert 
 
Konferanseforum (Norges Sosiale Forum) 
30. september, nett – Ikke prioritert 
 



Høring og infomøte om LNU Aktivitetsstøtta (LNU) 
4. oktober, nett – Ikke prioritert 
 
Aksjon for økt studiestøtte (Studentparlamentet) 
6. oktober, Oslo – Ikke prioritert 
 
Kampanjelansering gjeldskriser i utviklingsland i kjølvannet av pandemien (SLUG) 
12. oktober, nett – Delt på some 
 
Samle situasjonsbeskrivelser fra pågående kamper fra hele verden (Norges Sosiale 
Forum)  
Frist 15. oktober – Ikke prioritert  
 
Trygg!-kurs (LNU) 
18. oktober, Oslo – Oversendt til LS, ingen interesserte 
 
Spre informasjon om NRK-TV-aksjonen 2021 (Plan Vestland) 
24. oktober – Delt på some 
 
Bidra med seminar (Human-Etisk Forbund) 
24. oktober, Trondheim – Mottatt hos Trondheimsforbundet, ikke prioritert 
 
Frokostsamtale om inkludering og mangfold (LNU) 
25. oktober, Oslo – Rogjella deltok 
 
Medlemsmøte (Norges Fredsråd) 
26. oktober, Oslo – Rogjella deltok 
 
Politisk debatt, oppstartsmøte og aksjon (Nei til Atomvåpen) 
28.-30. oktober, Tromsø – Delt på Tromsøforbundets facebook/ikke prioritert 
 
Global bønn for klimahandling på klimatoppmøtet (WSCF/Act Alliance) 
Før klimatoppmøtet i november – Ikke prioritert/Delt på some.  
 
Innspill ICAN Norges nye strategi (ICAN) 
Frist 1. november – Ikke prioritert 
 
Palestinakonferansen 2021 - Muligheter & Motstand (Fellesutvalget for Palestina) 
4. november – Rogjella og Aurora deltar 
 
Ungdomskonferansen (Stopp Hatprat) 
5.-6. november, Oslo (U20) – Amanda deltar, delt på sosiale medier 
 
LNUs Bærekraftsnettverk (første møte) 
9. november, Oslo – Ikke prioritert 
 
Åpningsdagen på Kirkemøtet (Den norske kirke) 
11. november, Trondheim – Oversendt til LS, Ingrid deltar 
 
Forum: Palestinavennskap i Oslo bispedømme 



15. november, Oslo bispegård – Aurora deltar 
 
Novemberkonferansen 2021 «Bortom tid og rom og tanke»: Om traumer, tro og 
fortelling. (Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep): 
18.-19. november, Oslo – Aurora og Rogjella deltar 
 
Jubileumsgudstjeneste og mottakelse (Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep) 
21. november, Oslo – Rogjella deltar 
 
Partnermøte (ICAN) 
23. november – Ikke prioritert 
 

Annet: 

Skattekonvensjon i FN (Changemaker, Kirkens Nødhjelp):  
Changemaker og Kirkens Nødhjelp har invitert oss til å skrive under på et opprop (6. sept.), 
delta på aksjon (22. sept.) og feire gjennomslag (15. okt.) for en skattekonvensjon i FN, for å 
stoppe ulovlig kapitalflukt. 
- Forbundet takket ja til å stille oss bak, deltok ikke på aksjonen, men deltok på feiring av 
gjennomslag 
 
Signering av opprop for CRPD (Norges handikapforbund) 
Norges handikapforbund har tatt initiativ til en underskriftskampanje som støtter opp om en 
lov om CRPD.  
- Forbundet har delt denne på some.  
 
Opprop for en bedre Palestinapolitikk av regjering og overlevering av krav til 
regjeringen  
Forbundet har i samarbeid med KFUK-KFUM Global, Palestinakomiteen i Norge og 
Fellesutvalget for Palestina skrevet et opprop/kronikk med krav til den nye regjeringen for en 
bedre Palestinapolitikk. Kronikken med Palestinakrav var på trykk i Aftenposten 21. oktober. 
Kravene, med en blomsterbukett og Palestinaflagg ble overlevert til den nye 
utenriksministeren, Anniken Huitfeldt, ved regjeringsskiftet på slottsplassen torsdag 21. 
oktober.  
 
Ordstyrer på Skeivt Kristent Nettverks årsmøte 
Forbundet ble spurt av Skeivt Kristent Nettverk om de kunne ha årsmøte i U20 og om vi 
kunne stille med ordstyrer 26. oktober.  
- Henriette stilte som ordstyrer. 
 
Styremedlem i WSCF-E 
I forbindelse med årsmøtet i Europaforbundet (WSCF-E) lyses styremedlemsvervet ut.  
- Om noen i LS ønsker dette, må LS behandle det i dette møtet. Fristen er 31. oktober. 
 
Delta på Vår dag! Frivillighetens år 2022 (K-stud, Frivillighet Norge)? 
Frivillighet Norge oppfordrer frivillige organisasjoner til å finne en dag i løpet av 2022 vi 
markerer som vår dag. Det kan være en konsert, gatefest, natursti eller messe – alt er mulig. 
Målet er å vise seg frem som organisasjon, og hva vi bidrar med. Det er også mulig å søke om 
økonomisk støtte til dette. 



- Bør Forbundet være med på dette og i så fall hvordan?  
Forbundet gjør ikke dette. 
 
Delta på kampanjen 16 dager mot kjønnsbasert vold (FOKUS)? 
Hvert år arrangeres 16dagerskampanjen mot vold mot kvinner/16 days fra 25. november til 
10. desember. Målet er å forebygge og eliminere vold mot kvinner og jenter. Forum for 
utvikling og utviklingsspørsmål (FOKUS) står i bresjen for kampanjen. Forbundet er ikke 
medlem av FOKUS pr. nå, men vi kan likevel dele kampanjemateriale om landsstyret ønsker 
det.  
- Bør Forbundet delta på denne kampanjen (hovedsakelig gjennom delinger på some)?   
Vi er med på dette, fordi det vil kreve lite av oss. 
 
Bør Forbundet bli Miljøfyrtårn?  
Forbundet har mottatt en mail som oppfordrer oss til å bli Miljøfyrtårn. Aurora har lest 
gjennom kriteriene og Forbundet som frivillig organisasjon, oppfyller allerede de aller fleste 
av disse. Det vil riktignok koste oss en del, rundt 30 000,- kr. første året, så dette må evt. 
inkluderes i neste års forslag til budsjett. De påfølgende år vil det ligge på rundt 2000,- kr.  
Det er også et spørsmål om NSKF burde bli et Miljøfyrtårn, men det må da tas gjennom 
huskomiteen.  
- Bør Forbundet bli Miljøfyrtårn?  
Mer nyttig for større aktører, og vil kreve veldig mye for oss som liten organisasjon. 
Forbundet gjør ikke dette.  
   
Stand på Globaliseringskonferansen 19.-21. november (Norges Sosiale Forum)? 
På møtet i mai vedtok LS at Forbundet ikke skulle delta med seminar på 
globaliseringskonferansen i 2021, men at Henriette og Amanda skulle se på alternative måter 
å involvere Forbundet på. Det er mulig å stå på stand, men da må LSere stille opp, for vi har 
ansatte ikke kapasitet til dette. Amanda har sagt seg villig til å stå på stand, men vil gjerne ha 
med seg noen andre.  
- Vil noen LSere stille opp på stand her? 
Henriette prøver å få stått på stand, og Rogjella kan hjelpe til med praktiske ting.  
 
Aurora og Henriette la til dette:  

Epleskrott og sex:  
Etter debatten om epleskrottmetaforen og sex før ekteskap i Vårt Land, tok Universitas 
kontakt for å høre om Forbundet hadde en kommentar til dette. Henriette ble intervjuet og 
utrykket at en slik metafor er skadelig, men forkynnelse om å vente også kan være et sunt 
motstykke til sexpress ellers i samfunnet. En mellomting er klokt. 
- Artikkelen var på trykk på 28. oktober 2021: Kristne studenter uenige om sexmetaforer.  

Uttalelse om terroranklager palestinske organisasjoner:  
I lys av at staten Israel har fordømt seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som 
terrororganisasjoner, har Sabeel Kairos Norge har tatt initiativ til en uttalelse om dette. Den er 
basert på en uttalelse fra palestinske organisasjoner og ønsker at regjeringen skal fordømme 
karakteristikken, legge press på israelske myndigheter slik at anklagene trekkes tilbake og 
fordømme okkupasjonspolitikken. 
- Forbundet har signert og den kommer på trykk enten i Vårt Land eller Dagen, og sendt er til 
utenriksministeren, den israelske ambassaden og representasjonskontoret for Palestina. 

https://universitas.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/media/pdf/004d56b6375d11ecb84b0242ac170008/Utgave_24.pdf


 
1.5 Orientering fra Ungdommens Kirkemøte 
 
Henriette innledet til saken:  
UKM ble arrangert 08-12. oktober på Gjøvik. UKM samler unge delegater fra alle 
bispedømmer og flere kristne ungdoms- og studentorganisasjoner. 
 
Selv om vi bare hadde én delegat fra Forbundet, var vi likevel godt              representert med 5 
medlemmer, som representerte sine bispedømmer. 
 
Henriette satt i komiteen for “Sorg, sinne, handling og håp”, også bare kalt 
“klimakomiteen”, som skulle utarbeide en resolusjon for kirkens klimaengasjement. 
 
De andre sakene var “Influencerteologi”, “Ved tro” og “Kirkelig organisering”. Forbundet fikk 
markert seg i alle saker, minus “kirkelig organisering”. 
 
Vedlagt ligger et uformelt reisebrev fra UKM.   
 
Generell lærdom for Forbundet: 

- Forbundet har godt av å delta på en arena hvor vi kan møte andre unge aktører i 
kristen-Norge 

- Forbundet er fortsatt utrolig viktig stemme i det store kirkelandskapet. 
- Forbundet bør prioritere å delta på UKM i fremtiden og benytte seg av 

observatør-plassen. 
- GoPlenum er et flott verktøy for større møter, og bør vurderes for LM 2022. 

 
 
2. Økonomi 
 
2.1 Regnskap tom. oktober 2021  
 
Aurora gjennomgikk regnskapet tom. oktober 2021. 
 
Landsstyret tok regnskapet til orientering.  
 
 
 
3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Diskusjon om Trondheimsforbundet 
 
Rogjella innledet til saken:  
Ifølge Arbeidsprogrammet 2021 -2022 står det at LS skal: 
1.1.8. Fokusere spesielt på å bygge Oslo, Bergen og Trondheimsforbundet gjennom 
høstsemesteret 2021, til å bli robuste                 og selvgående lokalstyrer som rekrutterer og 
aktiviserer nok medlemmer til å ha velfungerende styrer, også på lang sikt. 
 
Det ble også vedtatt av LS at vi skulle prioritere Oslo, Trondheim og Bergen i henhold til 
semesterstart. Semesterstart ble gjort med stand virksomhet i august og september på 



Nidarosdomen, Gløshaugen og Dragvoll. Vi deltok på åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen 
og org.råd og Henriette dro opp for å arrangere Palestinakveld . Hittil har det vært 
gjennomført en rekke arrangementer. Det har vært lite oppmøte på noen av dem. Vi har også 
send SMS til de som bor i S13 i forkant av arrangementene. 
 

- Hvordan kan vi få folk til å komme på arrangementene?  
- Skal vi prøve å bli en del av et større nettverk med likesinnede?  
- Hva kan skape engasjement i Trondheim?  
- Hvordan kan vi koble kollektivet på Trondheimsforbundet?  
- Hvordan skal vi finne folk som ville sette i gang ting/sitte i styret?  
- Hvordan bør samarbeidet med NKS ledelsen og lokalstyret se ut? 

 
Diskusjon:  

- Ingrid: Syns det er vanskelig å prioritere fordi jeg har så mye annet som skjer. Jeg skal 
snart trekke meg ut av Forbundet. Det virker som det er oppbruddsstemning i 
Trondheimsforbundet, så kanskje vi kan få tak i nye medlemmer fra kollektivet.  

- Therese: Vi i styret er litt lei og lite motiverte mens Laura fortsatt står på. Vi i styret 
må bli litt mer engasjerte som kanskje hjelper litt med styrekurset neste helg. Vi må 
også rekruttere utad, men styret må komme mer på banen.  

- Rogjella: Det er viktig at man fører at man får noe igjen for å sitte styret.  
- Henriette: Det er ikke bare styrets ansvar, men også LS’ ansvar å dra dette.  
- Tea/Henriette: Det er enklere å få flere involverte når det er flere allerede aktive 

medlemmer. Så det avgjørende nå er å få tak i nye folk. Det er det sosiale fellesskapet 
og stemningen som er det viktige.  

- Tea: For 2-3 år sida trakk Trondheimsstyret seg og det ser vi konsekvensen av nå. Da 
orka ikke de ikke en gang å komme på arrangementer, så da mista vi kjernen.  

- Henriette: Det samme hadde skjedd i Oslo da Kristian ble leder.  
- Ingrid: Mange tenker at det å skulle sitte i et styre er en fritidsaktivitet. Kanskje man 

heller må se det som en fulltidsjobb, eller få et større styre slik at flere oppgaver kan 
fordeles.  

- Henriette: Man blir en sosialarbeider/arrangør som lokalstyre, og det er ikke riktig. For 
å unngå det, kreves det flere medlemmer. I Osloforbundet har vi delegert tacokvelder 
til én person, og det funker bra. Styret skal heller legge til rette for arrangementer ved 
å fikse nøkkel f.eks. 

- Rogjella: I september hadde Oslostyret og staben et møte for å planlegge resten av 
semesterprogrammet, hvor vi delegerte ansvaret for hvert arrangement. Staben var mer 
påkobla.  

- Henriette: Det er deilig som styremedlem å noen ganger kunne komme til dekka bord.  
- Rogjella: For vårsemesteret kan vi i staben et møte med Trondheimsstyret for å 

planlegge semesteret. På den måten kan man delegere oppgaver til kollektivet, f.eks. 
en tacokveld.  

- Tea: Da vi hadde interimsstyre senket vi terskelen for arrangementene, hvor vi tok 
utgangspunkt i bibelbabbel-heftet. Det funka bra.  

- Henriette: Da jeg kom inn i Osloforbundet, overtok vi det tidligere styret hadde 
planlagt, og det var mye og ikke så gøy. Det er viktig at arrangementene tilpasses til 
medlemsmassen og styret. Hva er det kollektivet og styret ønsker å gjøre?  

- Rogjella: Fint å senke terskelen og ha en del arrangementer der man kan dra på andre 
arrangementer hos andre. Man trenger ikke så mange store og omfattende 
arrangementer. Ansatte kan kobles på på noen arrangementer.  



- Ingrid: Den protestfesten jeg skulle arrangere, ble ikke så bra som jeg ønska og da 
tenkte jeg at jeg ikke ville arrangere noe igjen.  

- Henriette: Hva ble gjort da det var mye folk her?  
- Rogjella: Studentmenigheten var sammenvevd med Trondheimsforbundet. 
- Tea: Ofte var det dobbelt opp med arrangementer. Da jeg begynte var det arrangement 

hver onsdag, studentpresten arrangerte annenhver onsdag og Forbundet den andre 
onsdagen. Da var det fint å ha et fast tidspunkt. I tillegg var det arrangement noen 
fredager. Kontinuiteten krever veldig mye av styret, men det gjør at det kommer folk.  

- Henriette: Da jeg kom inn i Oslo, var det arrangementer annenhver fredag. Det var 
mye å forplikte seg til.  

- Tea: Det at studentprestene også hadde arrangement skapte en synergieffekt, men så 
ble det slitasje på begge, og så falt medlemmene fra.  

- Rogjella: Jeg kan godt ta en prat med studentpresten og høre hva vi kan gjøre. 
Spørsmålet er om det er noe vi kan dra nytte av nå eller om det er noe som tilhører 
fortida til.  

- Henriette: Jeg tror Forbundet kan dra nytte av en å være en kirkelig aktør. Det må ikke 
bare være tacokvelder.  

- Rogjella: Studentprestene vil ikke forplikte seg til Forbundet, men når det er 
samarbeid kan vi ha en studentprest-kontaktperson i Forbundet.  

- Ingrid: Vi kan f.eks. sammen gå til studentmesse, også kan vi se om det mulig å 
samles som en Trondheimsforbundsgjeng etter det.   

- Henriette: Det samme er gjort i Oslo på Jakobsmesse, og det er en vinn-vinn-situasjon 
for både Forbundet og studentprestene som arrangerer Jakobsmesse.  

- Henriette/Tea: Studentprestene har kanskje vært mer forbundsvennlige før, noe som 
har gjort samarbeidet enklere. 

- Ingrid: Det er viktig med en studentprest som kan være moderat. 
- Rogjella: Kanskje vi kan snakke med studentprestene om hvordan det går med 

messene.  
- Tea: Studentprestene har mye å deale med på campus, så kanskje ikke messene får så 

mye oppmerksomhet.  
- Ingrid: Jeg kan gjerne arrangere messetur: «Forbundet drar på messe». 
- Rogjella: Vi må ha en dialog med studentprestene.  
- Aurora: Hva gjør vi helt konkret?  
- Rogjella: Staben kan være mer påkobla i planlegginga av semesterprogrammet. Der 

man fordeler ansvar.  
- Tea: Få folk gjør det de er gode på.  
- Rogjella: Vi setter av en kveld når semesterprogrammet planlegges, der vi ansatte er 

med på fordeling av ansvar. 
- Therese: Det hadde vært nyttig med retningslinjer om hva som gjøres i styret etter 

årsmøtet.  
- Aurora: Det sendes ut en lang og offisiell mail med hva styret skal gjøre. Men vi 

trenger heller et møte med staben og det nyvalgte styret for å peile ut retninga med en 
kortere gjøremålsliste.  

- Henriette: Det er jo det som egentlig er styrekurs. Men det er veldig omfattende, så 
kanskje det gjøres enklere. Trondheimsstyret skal ha styrekurs neste.  

- Tea: Det trengs hjelp til å trekke i tråder, få oversikt over hvem spør man hva om, 
hvordan man har arrangementer.  

- Ingrid: Før hadde vi et lavterskel-oppstartsmøte som en start av semesteret.  
- Tea: Da jeg var aktiv, var det så mye som skjedde i Trondheimsforbundet og 

kollektivet. Det var mange av de samme folka, og det var nødvendig å skille 



Forbundet og kollektivet litt mer. Derfor ble det et skille mellom Arken på loftet 
(kollektivet) og kjelleren (Forbundet). 

- Henriette/Tea: Kanskje vi skal få kollektivet til å henge i kjelleren i S13.  
- Henriette: Hva med et adventskosarrangement der kollektivet arrangerer 3. desember? 

Vi må få fram at det er et arrangement som kollektivet står bak og får eierskap til.  
- Ingrid: Det viktig å få med noen ressurspersoner som kan bidra. 

 
Oppsummering av det viktigste:  

- Få folk gjør det de er gode på, en sosialt ansvarlig.  
- Møte mellom stab og Trondheimsstyret når semesterprogrammet planlegges, med 

fordeling av ansvar. 
- Møte mellom stab og nyvalgt styre for å peile ut retninga med en kortere punktliste. 
- Finne ut av studentprestenes framtid. 
- Adventskos 3. desember arrangeres av kollektivet. 

 
 
 
3.2 Diskusjon om Bergensforbundet 
 
Rogjella innledet til saken: 
Ifølge Arbeidsprogrammet 2021 -2022 står det at LS skal: 
1.1.8. Fokusere spesielt på å bygge Oslo, Bergen og Trondheimsforbundet gjennom 
høstsemesteret 2021, til å bli robuste og selvgående lokalstyrer som rekrutterer og aktiviserer 
nok medlemmer til å ha velfungerende styrer, også på lang sikt. 
 
Det ble også vedtatt av LS at vi skulle prioritere Oslo, Trondheim og Bergen i henhold til 
semesterstart. Ved semesterstart var org.råd i Bergen i fire dager og gen.sek i 2 og i oktober 
hadde vi et samarbeidsarrangement med St. Jakob kirke (DnK sin satsing på unge voksne i 
Bergen), Skeivt Kristent Nettverk (SKM) og KFUK-KFUM. Hittil har vi fått et nytt medlem. 
Vi løfter dette til LS fordi ønsker litt nye ideer for hvordan vi skal gå frem i Bergen. I 
november (4-6 november) skal org.råd delta på en SKN samling og ha kvelds med kollektivet 
som bor i Allégaten 44 (kollektivet i Bergen). I desember prøver vi å ha et arrangement med 
samarbeid med Human-Etisk Forbund.  
 
Vi har snakket litt løst om hvordan vi kan finne nøkkelpersoner som vil starte opp noe i 
Bergen og vært inne på ulike tiltak. Vi tror at er lurt å ha prat for alle lufter ideer for å hente 
inspirasjon.   
 

- Hvordan kan vi finne folk?  
- Skal vi prøve å bli en del av et større nettverk med likesinnede?  
- Hva kan skape engasjement i Bergen?  
- Hvordan kan vi koble kollektivet på Bergensforbundet? 

 
Diskusjon: 

- Ingrid: Knut Natskår Svihus kan være en ressurs for Bergenforbundet og spørres om 
han kjenner noen som kan være interesserte.   

- Rogjella: Vi skal ha et samarbeidsarrangement med Human-Etisk Forbund.  
- Henriette: Jeg har en venninne som kunne kommet på arrangementer. En venn av Eilif 

er interessert. Men vi trenger en ildsjel.  



- Tea/Aurora: Kan vi ha noen som får et honorar eller noen insentiver som kan gjøre det 
attraktivt? 

- Henriette: Vi hadde jo lokalt ansatte før, så faren er at alt faller på den personen og at 
det ikke blir frivillighet. Kanskje det kan være en mellomløsning.  

- Rogjella: Det kan funke bra med honorar, men det kan også undergrave frivilligheten.  
- Ingrid: Det lille honoraret kan føre til at flere faktisk bidrar. Kan man finne en 

nøkkelperson som kan arrangere en kveldsmat i måneden? Elisabeth? 
- Tea: Kanskje en person kan få redusert husleie om man bor i forbundskollektivet mot 

at man skaper et lokalforbund? 
- Rogjella: Er det urettferdig overfor andre lokalforbund om noen i Bergen får honorar? 
- Henriette: Vi kan ikke ha et honorert styreverv, men det kan være et honorar for den 

som drar det i gang.  
- Ingrid: Om jeg var aktiv i Trondheim, ville jeg hatt forståelse for at noen i Bergen 

måtte fått honorar fordi Bergensforbundet ligger brakk.  
- Tea: Vi kan ha en prøveordning på et år, for å skape aktivitet.  
- Rogjella: Oppstartsmidler kan vi finne eksternt. Det må ikke nødvendigvis komme fra 

NSKF. 
- Henriette: Bergensforbundet har en del egne midler.  
- Henriette: Vi må ha en prosess på å utarbeide et lite prosjekt med utlysning av liten 

stilling f.eks. På neste LS bør denne inkluderes.  
 
 
 
3.3 Evaluering av semesterstart og vervekampanje 
 
Rogjella innledet til saken: 
Fra Arbeidsprogrammet 2021-2022: 
I Arbeidsprogram under rekruttering og verving (1.9) er det vedtatt at det skal (1.9.1) 
arbeides 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.  
 
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. 
 
Vervekampanjen ble lansert på alle Forbundet sine sosiale medieplattformer. Det ble postet 
ukentlig om oppfordring til verving med lenke til oversikten over premier som ligger på vår 
nettside. Premiene ble satt i henhold til ønskene som ble nevnt i et landsstyremøte. Org.råd 
tenkte at med gode premier kan det være mer motiverende å verve medlemmer. Det kan også 
være manglende informasjon som gjør at Vervekampanjen ikke har ført til noe mer 
medlemsvekst. Vervekampanjen ble også promotert i tråd med mobilisering til Forbundshelg. 
Dette kan ha tatt fokus bort fra verving.  
 
Oslo vant vervekampanjen med flest vervede (se vedlegg 1 for oversikt).  
 
Semesterstart 
Vi har prioritert Oslo, Trondheim og Bergen som ble vedtatt av LS ut ifra Arbeidsprogrammet 
2021-2022. Alt av standvirksomhet har foregått i de tre.  
 



Oppsummert er de foreløpige resultatene av semesterstarten er helt greie. Da org.råd stod på 
stand 14 oktober fikk vi et nytt medlem som følge av dette. Standvirksomhet er nyttig for 
profilering og for å komme i prat med ulike studenter. Vi har hatt nytte av å stå på stand når 
det er studenttorg, men når det ikke har vært studenttorg er det lurt å stå på stand en synlig 
plass.  
 
Tanken har vært å ikke strømlinje alt. Det som fungerer i Oslo, fungerer ikke kanskje ikke i 
Bergen. Vi har prøvd ulike samarbeidspartnere i ulike byer.  
 
Vedlegg til denne saken:  

• Vedlegg 1: Oversikt over vervede og antall nye medlemmer 
• Vedlegg 2: Oversikt over det som har blitt gjort i forbindelse med semesterstart 

 
Diskusjon: 

- Henriette: Spørsmålet er om vi vil ha betalende medlemmer eller aktive medlemmer. 
Noen trenger mer tid til å melde seg inn på arrangementer. Det er mer mas med 
vervepremier.  

- Tea: Det som er fint i Forbundet er at du uansett får økonomisk støtte, så man trenger 
ikke å gi støtte som medlem.  

- Henriette: Vi bør også kunne nå et mål om 200 medlemmer, fordi da kan vi få 
statsstøtte. Da må det minimum betales 50 kr. i medlemskontingent. 

- Ingrid: Vi må få medlemmer som faktisk ønsker å være medlemmer. Vi må være 
lavterskel slik at vi beholder den åpne holdninga. Kanskje vi skal skrote 
vervekampanjen, kanskje vi kan det opp igjen når vi har mer overskudd. 

- Rogjella: Vi fikk lite ut av Velkommen til Trondheim, men på Velkommen til Oslo og 
Velkommen til Bergen.  

- Ingrid: Velkommen til Trondheim kan være veldig fint, men i år var det dårlig.  
- Henriette: Jeg opplever at Laget i Trondheim er mindre åpne enn Laget i Bergen og 

Oslo.  
- Rogjella: Det kan være lurt å alliere seg med KFUK-KFUM på Velkommen til 

Bergen. 
- Ingrid: Den gamle striden mellom studentpresten/Forbundet og Laget er ikke helt dø. 
- Aurora: LS må tenke på om vi skal ha med vervekampanjen og f.eks. «Velkommen 

til» i nytt arbeidsprogram. Vervepremiene varer til i dag, så det må evt. vedtas om det 
skal fortsette hele året. Vi må også tenke på at det forsvinner noen medlemmer hvert 
år, og at det trengs rekruttering for å opprettholde medlemsmassen.  

- Tea: Fokuset kan ligge på at folk melder seg inn fordi det er hytteturer og 
arrangementer. 

- Rogjella: Vi kan godt kjøre en vervekampanje på nytt.  
- Henriette: Vi trenger ikke bestemme nå om vi om vi skal ha vervekampanje til neste 

år. Men vi kan stoppe vervekampanjen og vervepremiene nå.  
- Therese: Vi kan kanskje ha mer fokus på det lokalforbundet som vinner.  
- Henriette: Osloforbundet har vunnet en vervepremie til en verdi av 5000,- som det 

lokalforbundet som verva flest.  

 

3.4 Evaluering Forbundshelga 2021 



 
Henriette innledet til saken: 
Landsstyret arrangerte Forbundshelga 2021 24.-26. september på Haugtun. Det var 16 
deltakere, inkludert ansatte. 
 
Arrangørkomiteen bestod opprinnelig av Henriette, Amanda og Tea, men av diverse årsaker 
opphørte denne strukturen. 
 
Saksansvarlige mener at LS bør evaluere årets Forbundshelg. Dette vil også danne 
grunnlaget for diskusjonen i de to påfølgende sakene. 
 
Vedlagt ligger «Grunnlag for evaluering av Forbundshelga 2021» og «Regnskap 
Forbundshelga 2021». 
 
Evalueringen bør særlig fokusere på: 

- Rekruttering/mobilisering 
- Innhold 
- Hva kan konkret gjøres bedre til neste år? 

 
Diskusjon:  

- Ingrid: Jeg var veldig fornøyd med Haugtun som sted.  
- Ingrid: Verkstedene var ganske bra. Jeg skulle gjerne hatt litt flere faglige verksteder 

slik som vi har hatt før.  
- Henriette: Da jeg var med for to år sida, var det bare faglige verksteder, så da var det 

for mye. I år fokuserte vi på Maries bivokspapirverksted. Men for to år sida var det 
veldig mye styr.  

- Ingrid: Tidligere har vi hatt panelsamtale, sammen med to faglige verksteder (teologi, 
Palestina).  

- Tea: Det at vi hadde mye verksteder før, gjenspeiler tidsånden som var da. Kanskje 
det ikke er tidsånden nå som gjør at det kanskje ikke er så spennende med faglige 
verksteder. 

- Rogjella: Enig. Det er lurt å løsrive seg fra fortida, for nå virker det som det fleste er 
aktive fordi de liker å drikke øl og kanskje heller da få små drypp av hjertesakene 
våre. 

 
3.5 Evaluering av Forbundshelga som konsept 
 
Henriette innledet til saken: 
Det sto i arbeidsprogrammet for 2019-2021 at landsstyret skal: Ha en helhetlig vurdering av 
Forbundshelga (tidspunkt, lengde, sted, konsept, organisering). 
 
Dette står ikke i arbeidsprogrammet 2021-2022, men saksansvarlige mener likevel at dette 
er en viktig og nødvendig diskusjon. 
 
I arbeidsprogrammet 2021-2022 står det at landstyret skal: Etterstrebe at minst 20 % av 
medlemsmassen deltar på Forbundshelga hvert år. 
 
Har Forbundshelga en form og konsept som gjør at dette kan oppfylles? 
 
Innledende spørsmål: 



 
- Er høsten (september/oktober) et passende tidspunkt? 

o Med hensyn på f.eks. semesterstart og eksamen 
- Er det attraktivt nok å reise fra andre byer enn Oslo for å  delta? 

o Er det for langt og for mye stress å reise fra f.eks.  Tromsø eller 
Stavanger for bare én helg? 

o Forbundet har størst medlemsmasse i Oslo og Trondheim, bør dette tas 
særlig hensyn til ved valg av sted? 

- Innhold: appellerer innholdet i Forbundshelga? 
o Fokus på faglig innhold (foredrag og workshops) vs. sosiale aktiviteter? 
o Tett program vs. lite program? 

- Hvem bør stå for organiseringen? 
o Det ble i fjor vedtatt en arbeidsfordelingsstruktur mellom ansatte og en valgt 

komite, fungerer dette? 
- Er det for mye jobb å arrangere? Brukes det for mye (økonomiske) ressurser på 

Forbundshelga? 
 

Diskusjon:  
- Ingrid: Jeg syns tidspunkt for Forbundshelga er fint. 
- Rogjella: Det er litt knapt å rekke å mobilisere til Forbudshelga fra semesterstarten. 

Det er kanskje litt mye å invitere til både Forbundshelga og Larsbu på samme 
tidspunkt. 

- Henriette: Tidspunktet for Larsbu landa i oktober fordi det ikke var mulig å gjøre det 
på våren pga. corona. Tanken min er at det skal gjøres på våren.  

- Tea/Rogjella: Det er litt knapt med tid fra semesterstart til Forbundshelga, og mange 
har allerede fulle kalendre da. 

- Aurora: Lurt å tenke strategisk på når man skal ha Forbundshelga i neste sak. Det er 
mulig å ha det i oktober. Det har vært tenkt strategisk om dette før: Etter 
semesterstart, før eksamenstid.  

- Rogjella: Det er digg å være Haugtun når det er varmere høst, noe som gjør at man 
kan være ute.  

- Henriette: Forbundshelg i september er fint fordi man rekker å promotere 
Forbundshelga på et par arrangementer før selve helga. Og selv om man setter en 
tidlig dato og facebookarrangementet kommer tidlig, planlegger ikke folk så langt 
fram i tid.  

- Rogjella: Det var ganske få påmeldte i år, og det er kjedelig når man har jobba hardt 
for det. 

- Henriette: Antall påmeldte gjenspeiler tilstanden i Forbundet. Det bedre å være få på 
Haugtun, enn på Utøya. 

- Aurora: Fint å tenke på om vi skal ha et mål om 20 % påmeldte. Det må tenkes på i 
neste års arbeidsprogram.  

- Rogjella: Vi jobba hardt med å få påmeldte, så litt demotiverende å ikke få så mange.  
- Ingrid: Selv om vi ikke var flere enn 16, var det faktisk 16 stykker og vi hadde det 

veldig gøy.  
- Aurora: Hvordan gikk det egentlig på arbeidsfordelinga mellom ansatte og komiteen? 

I år hadde vi en skreven fordeling med at ansatte ordna booking av buss og sted. 
Arbeidsfordelinga var fin i teorien, men mye annet havna på ansatte og leder rett før 
Forbundshelga fordi komiteen ikke funka så bra. 



- Henriette: I fjor var det så mye arbeid at komiteen ikke ønska å være komite igjen. I 
år var det bedre fordi ansatte bidro mer og fordi vi også senka terskelen på 
programmet, for det trenger ikke være så voldsomt.  

- Tea: Det er viktig at folk får gjort det de syns er gøy. 
- Henriette: Det var sånn jeg tenkte da jeg spurte folk som allerede var påmeldt.  
- Rogjella: Det ble mye jobb med olympiaden til slutt. Om ingen ønsker å gjøre det, 

kan det heller falle bort.  
 
3.6 Bestemme tid og sted for Forbundshelga 2022 
 
Henriette innledet til saken: 
 
Iht. arbeidsprogrammet 2021-2022 skal landsstyret: 
1.5.1 Arrangere Forbundshelg årlig. 
 
Frem til 2018 har forbundshelga blitt arrangert på Haugtun, men i 2019 og 2020 ble den 
arrangert på Utøya. I 2021 ble den igjen arrangert på Haugtun. 
 
LS må derfor ta stilling til hvor og når Forbundshelga 2022 skal avholdes. 
 
LS bør bruke den foregående diskusjonen i sak 3.4 og 3.5 i vedtaksprosessen. 

Vedtak: 
Forbundshelga 2022 avholdes 23.-25. september på Haugtun. Generalsekretær er ansvarlig 
for å booke oppholdet, og gis også fullmakt til å sette ny dato (nær vedtatt dato) hvis Haugtun 
ikke er ledig 23.-25. september. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.7.1 Saksliste, dagsorden og ansvarsfordeling LM22 
 
Aurora innledet til saken: 
Landsstyret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet, som holdes i Oslo 25.-27. februar. Dette 
ansvaret innebærer å forberede sakspapirene til møtet.  
 
De kommende LS-møtene i desember og januar vil i hovedsak bestå i å forberede papirer til 
landsmøtet. I desember vil vi diskutere innholdet i de viktige sakene, mens i januar vil vi stort 
sett vil stemme over innholdet i papirene.  
Det er en klar fordel om det er forberedt utkast til mange av papirene i forkant av desember-
møtet. Da må ansvarsfordelingen avgjøres på dette møtet.  
 
Vedlagt denne saken er et forslag til saksliste og dagsorden for landsmøtet 2022.  
 
Hvilke saker som ellers må behandles på landsmøtet er bestemt av Forbundets vedtekter eller 
arbeidsprogrammet. De ulike delene av grunnlagsdokumentet vedtas hvert fjerde år. 
Strategien vedtas hvert tredje år. Arbeidsprogrammet vedtas hvert år. På landsmøtet i 2021, 
hadde vi riktignok veldig mange behandlinger av viktige dokumenter fordi landsmøtet i 2020 
ble kraftig forkortet og behandlingen av alle dokumenter ble utsatt til 2021.  
 



I år skal nytt arbeidsprogram og grunnlaget i prinsipprogrammet behandles og vedtas. 
Landsstyret kan selvsagt sette de sakene de måtte ønske opp på sakslista. Det er landsmøtet 
som endelig vedtar sakslista og dagsorden, ved åpningen av møtet. 
 
I det vedlagte forslaget til saksliste er en del av sakene tildelt saksansvarlig. Dette er saker der 
ansvaret er gitt av tidligere vedtak, vedtektene og arbeidsinstrukser. Øvrige saker kan fordeles 
i eller utenfor LS som LS finner det for godt. Saker som ikke gis en annen saksansvarlig er 
per definisjon generalsekretærs ansvar å forberede.  
 
Landsstyret bes særlig være oppmerksomme på: 
5.1 Budsjett for NKS 2022: Denne må være ferdig til møtet i januar, og utkastet vil da være 
fungerende budsjett for NKS fram til landsmøtet. 
 
3.1 Landsstyrets årsberetning 2021-2022: Her bør det foreligge et forslag til møtet i desember. 
Det har vanligvis vært leder og/eller generalsekretær som har skrevet hovedparten av denne. 
 
Innspill:  

- Viktig med gøye sosiale ting 
- Vi kan festmiddag ute 
- Bowling, shuffleboard 
- I forkant av lokalforbundsårsmøter, kan man hype det at man kan bli valgt som LM-

delegat.  
- Ingrid tar en morgenbønn.  
- Tea, Rogjella og Therese kan være i praktiskgruppe. 
- Viktig å få med hilsningstale.  
- Ha god gudstjeneste. 
- Vi skreller ned programmet fra tre til to dager. Det kan åpnes og kjøres 

konstitueringssakene på fredag kveld. Nytt forslag legges fram på neste LS. 
 
 
3.7.2 Landsstyrets årsberetning 
 
Henriette innledet til saken: 
Landsstyret skal skrive og presentere sin årsberetning på Landsmøtet 2022. 

Av praktiske hensyn skrives den hovedsakelig av stab og ledelse, men skal godkjennes av 
landsstyret før den sendes til landsmøtet. 

Vedlagt ligger foreløpig utkast til årsberetningen. 

Landsstyret er orientert om årsberetningen. 
 
 
3.7.3 Grunnlag i prinsipprogram 
 
Aurora innledet til saken: 
I NKS’ vedtekter heter det:  
§8.6 Regler m.v. 
Det tilligger Landsmøtet å […] 
d) gjennomgå og eventuelt vedta endringer av NKS’ grunnlagsdokument. Hver del av 
grunnlagsdokumentet skal gjennomgås hvert fjerde år eller oftere.  



 
Forbundet har ett grunnlagsdokument som inneholder ulike deler. I fjor fikk 
grunnlagsdokumentet nytt navn og heter nå prinsipprogram. Første del av prinsipprogrammet 
heter grunnlag og ble sist endret på landsmøtet i 2018. Det er betyr at det er dags for å åpne 
opp for revidering av dokumentet på landsmøtet i 2022. Fordi det er landsstyret som 
arrangerer landsmøtet, har landsstyret ansvaret for å komme med eventuelle forslag til 
endringer i dokumentet. 
 
Landsstyrerepresentantene får på dette møtet mulighet til å melde seg til å jobbe med 
grunnlaget i prinsipprogrammet. Om landsstyret ikke ser at det er nødvendig å gjøre 
endringer, må det ikke foreslås endringer på landsmøtet. Det må likevel åpnes opp for 
behandling slik at landsmøtedelegatene har mulighet til å foreslå endringer under selve 
landsmøtet. 
 
Vedtak:  
Henriette Smeby og Ingrid Bjørnstad får ansvaret for å se over grunnlaget i Forbundets 
prinsipprogram og komme med eventuelle forslag til endringer. Henriette og Ingrid har 
mulighet til å alliere seg med andre personer i denne prosessen.  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.7.4 Årstema 2022-2023 
 
Henriette innledet til saken: 
Iht. arbeidsprogrammet 2021-2022 skal LS: 
1.6.2 Legge frem for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i 
én landsstyreperiode. 
 
Landsmøtet i 2022 skal vedta et nytt årstema for 2021-22 (fram mot landsmøtet i 2023). I 
forkant av dette møte skal LS utarbeide to forslag til temaer som skal presenteres, behandles 
og vedtas på LM. LS bør derfor nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide disse to 
forslagene. 
 
Innspill til årtema:  

- Noe nytt og ikke klima 
- Funkisrettigheter 

o The future is accessible 
o Framtida er tilgjengelig  
o Guds rike er tilgjengelig 

- Psykisk helse 
- Lurt med et tema som kan ha forankring i lokalforbund 

 
Forslag til vedtak (fra sakspapirer):  
LS velger Amanda Anvar og xxx som arbeidsgruppe frem mot landsmøte. 
 
Forslag til vedtak (fra Aurora):  
LS velger Amanda Anvar som ansvarlig for å utarbeide to forslag til årstema fram mot 
landsmøtet. Amanda har mulighet til å alliere seg med andre personer i denne prosessen. 
 
Vedtak:  



LS velger Amanda Anvar som ansvarlig for å utarbeide to forslag til årstema fram mot 
landsmøtet. Amanda har mulighet til å alliere seg med andre personer i denne prosessen. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.7.5 Diskusjon om grunnlagsdokumenter 
 
Aurora innledet til saken: 
 
I NKS’ vedtekter heter det:  
§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.  
§11.2.2 Resten av Grunnlagsdokumentet beskriver organisasjonens mer spesifikke ekklesiologiske og 
politiske strategier. Denne delen av Grunnlagsdokumentet er underordnet Prinsipprogrammet. 

På LS i april ble følgende vedtatt:  
«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.» 

I dag har vi fire grunnlagsdokumenter: Grunnlag/prinsipprogram, teologisk plattform, 
kjønnsrettferdig plattform og Forbundets Palestinaengasjement.  
På landsmøtet i år ble Forbundets seks hjertesaker vedtatt: Likestilling, Palestina, skeiv 
kamp, antirasisme, klimakamp og funkisrettigheter. 
Det betyr at vi har flere hjertesaker enn grunnlagsdokumenter. Hjertesakene som ikke har 
forankring i noe grunnlagsdokument er altså antirasisme, klimakamp og funkisrettigheter. Det 
er også de «nyeste» sakene i Forbundet, da både kjønns og Palestina-engasjementet har stått 
sterkt i Forbundet i flere år.   
 
LS har jo da vedtatt at et grunnlagsdokument på funkisrettigheter skal utarbeides. Dette 
arbeidet har ikke blitt gjort, og om det skal utsettes, må det et nytt vedtak til. 
Er det et mål at alle hjertesakene skal være tilknytta et eget grunnlagsdokument? Å skulle 
utarbeide tre nye grunnlagsdokumenter, vil kreve en del jobb, og må evt. tas over flere LS-
perioder. Samtidig er det en verdi å kunne knytte hver hjertesak opp mot et tyngre dokument. 
Et argument imot å skulle utarbeide flere grunnlagsdokumenter er at antirasisme, 
funkisrettigheter og klimakamp er nye og at de ikke er så godt forankra i Forbundet ennå. Et 
grunnlagsdokument skal gjenspeile et dypere og lengre engasjement i Forbundet, som kan 
være gjeldende over flere år. 
 
I lys av at Forbundets årstema har vært klima i to år, er det kanskje være mer fornuftig å 
utarbeide et grunnlagsdokument på klima i stedet for funkisrettigheter. Etter hvert kan det 
satses på nye grunnlagsdokumenter også for funkisrettigheter og antirasisme, og så evt. splitte 
kjønnsrettferdig plattform i feministisk/likestillingsplattform og skeiv plattform.  
 



Derfor er forslag til vedtak at det heller utarbeides et forslag grunnlagsdokument på 
klimakamp, noe som da også forutsetter at noen i LS kan ta på seg dette ansvaret. 
Grunnlagsdokumentet vedtas endelig på landsmøtet. 
 
Landsstyret bes diskutere dette. Om landsstyret heller ønsker å følge opprinnelig vedtak fra 
LS i april, betyr det at komiteen må få gjort dette arbeidet. 
 
Diskusjon:  

- Tea: Vi må ikke ha et grunnlagsdokument selv om vi har det som hjertesak. Hvis vi 
skal skrive et grunnlagsdokument, må det skrives at noen som brenner skikkelig for 
det.  

- Ingrid: I Forbundet har vi folk som er engasjerte i både klima og funkisrettigheter. 
Laura er f.eks. veldig engasjert i klima.  

- Henriette: Enig i at ikke alt må formaliseres, noe engasjement kan man holde levende 
i kortere perioder.  

- Tea: Det er mulig å ha en hjertesak for akkurat her og nå.  
- Henriette: Det kan være fint å vedta et nytt grunnlagsdokument, fordi da blir 

landsmøtet mer levende. Da kunne det vært fint med klima fordi vi har hatt det som 
årstema i to år, noe som gjør at vi har litt mer fundament for dette. 
Grunnlagsdokumentet skal inneholde litt større ord. 

- Rogjella: Funkisrettigheter trenger en tekst på nettsida, fordi vi har en tekst til hver 
hjertesak på forbundet.no. Det som gjenspeiles på some, på arrangementer og ellers 
kan være like viktig som et grunnlagsdokument.  

- Ingrid: Jeg, Amanda og Helene Brendemo, kunne smelt sammen et 
grunnlagsdokument om funkisrettigheter. Spørsmålet er om vi har noen som kan 
skrive om klima.  

- Aurora: Vi har hatt et vedtak fra april som sier at noen skal skrive dette, men det har 
ikke blitt gjort. Det er tungt arbeid og det er ikke sikkert at det bør prioriteres nå.  

- Ingrid: Vi har ikke hatt et komitémøte som har satt oss i gang. Et sånt møte ville gjort 
det enklere. 

- Rogjella: Jeg har vært i kontakt med NHFU om f.eks. CRPD. Så jeg har heller ikke 
fått prioritert det, for det er vanskelig å forankre det teologisk. 

- Ingrid: Jeg kan skrive noe i kveld. 
- Henriette: Det er forskjell på et grunnlagsdokument og en tekst på nettsida, for et 

grunnlagsdokument skal ha høy standard og skal kunne stå der over fire år.  
- Rogjella: Jeg har hatt kontakt med mange organisasjoner, men det er vanskelig å 

teologisk forankre det.  
- Tea: Det er høye krav til grunnlagsdokumenter, men det må ikke bare være fine ord, 

men konkrete ting vi gjør med tematikken. Det er vanskelig å si mange fine ting om 
funkisrettigheter når vi ikke har tilrettelagte lokaler og arrangementer. Teksten i et 
grunnlagsdokument må kunne følges opp i handling.  

- Aurora: Grunnen til at arbeidet ikke er blitt gjort er fordi det er tungt. Jeg lurer på om 
det er her ressursene skal brukes når vi har få å spille på. Jeg kan godt skrive en tekst 
om funkisrettigheter til nettsida i samarbeid med Ingrid i stedet. 

- Henriette: I det siste har Rogjella og jeg prøvd å løfte vår teologiske plattform på 
some, så det kan vi gjøre på funkisrettigheter.   

- Rogjella: Gjennom some og nettside-tekst kan vi fortsatt fronte saken. På sikt kan det 
kanskje utformes et grunnlagsdokument med teologisk forankring på bakgrunn av det 
vi allerede sier. 



- Ingrid: Jeg har fronta funkisrettighetssaken som Forbundets sak hyppig, og det var 
bra at vi fronta CRPD-lovgivning. Selv om vi ikke har universell uniform, er vi en 
organisasjon som tilrettelegger og inkluderer så godt vi kan. Vi bryr oss veldig om 
funkisrettigheter og har et godt grunnlag.  

- Henriette: Sånn jeg tolker diskusjonen, er det ikke nødvendig med et 
grunnlagsdokument nå. Vi kan heller promotere funkisrettigheter gjennom på andre 
plattformer gjennom some og arrangementer. 

- Ingrid: Det er viktigere med et godt utformet grunnlagsdokument, enn noe halvveis.  
 
 
Forslag 1 til vedtak (fra sakspapirer):  
Xxx får ansvaret for å utarbeide et forslag grunnlagsdokument om klimakamp. Xxx har 
mulighet til å alliere seg med andre personer i denne prosessen. Det betyr at utarbeidingen av 
et grunnlagsdokument om funkisrettigheter utsettes til inntil videre. 
0 stemmer for.  
 
Forslag 2 til vedtak (fra Aurora):  
LS vedtar at det ikke brukes ressurser på å utarbeide noe nytt grunnlagsdokument på 
nåværende tidspunkt. Hjertesakene promoteres på andre måter, f.eks. gjennom sosiale medier, 
nettside og arrangementer.  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
LS vedtar at det ikke brukes ressurser på å utarbeide noe nytt grunnlagsdokument på 
nåværende tidspunkt. Hjertesakene promoteres på andre måter, f.eks. gjennom sosiale 
medier, nettside og arrangementer.  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.8 Diskusjon om AKT 
 
Henriette innledet til saken: 
I arbeidsprogrammet 2021-2022 står det følgende: 

1.7. AKT 
1.7.1. Ha en AKT-redaktør som driver bloggen «kristenogprogressiv.no» gjennom året. 
1.7.2. Gi ut ett nummer av AKT i trykket versjon hvert år. 
1.7.3. Profilere AKT også utenfor organisasjonens kjerne. 
1.7.4. Gjøre et prøveprosjekt på å ha en skrivekonkurranse for AKT i samarbeid med 
redaktøren. 
1.7.5. Sørge for at evt. kåringer/framsnakk av frivillige får en naturlig plass i medlemssidene i 
AKT. 
1.7.6. Tilse at AKT får mer innhold som omhandler medlemmene selv, den daglige aktiviteten 
i lokalforbundene og Forbundets historie. 

Punkt 1.7.1 og 1.7.2 er gamle, mens resten er nye av året.  

AKT ble nettmagasin, med en årlig fysisk utgivelse, i 2019. Dette ble bla. gjort for å følge den 
digitale utviklingen, og kanskje nå et større publikum. 



Selv om AKT har en sterkt historisk forankring, og har fornyet seg ved bla. å ha blitt 
nettmagasin, kan vi ikke gjøre oss til “slaver” av fortiden - vi må aktivt diskutere og skape 
hva AKT bør være for Forbundet i dag.  

Saksansvarlig ønsker å løfte saken til Landsmøtet 2022. Hva skal AKT-plattformen være for 
Forbundet a la 2022? 

Resultatet av den saken vil uansett ikke gjøre seg gjeldende før årsskiftet 2022/2023, så LS 
bør velge ny redaktør for 2022. Det foreslås derfor at LS velger en arbeidsgruppe som skal 
innstille ny redaktør. 

Diskusjon:  
- Rogjella: Det er brukt mye ressurser og tid på noe som ikke er så nyttig. Det er ikke 

så mye engasjement. 
- Tea: Jeg har ikke lest så mye av AKT. Det har føltes mest som et ork. Nå har vi mye 

oppdateringer på some, så AKT er ikke så nødvendig. Vi kan godt beholde 
kristenprogressiv.no, men at det kan heller brukes når noen har lyst.  

- Henriette: Ideen er at medlemmene skal skrive også skal redaktøren fasilitere, men 
det er vanskelig å få folk til å skrive.  

- Therese: Det er mulig å arrangere skrivekonkurranse. Kanskje det kan være en 
konkurranse mellom lokalforbund.  

- Henriette: Det er står i arbeidsprogrammet faktisk, men har ikke blitt gjort.  
- Rogjella: Det er kanskje bedre med AKT som årbok i stedet for et magasin. 

Kristenprogressiv.no trenger ikke være det samme som AKT-magasinet. 
- Aurora: Grunnen til at kristenprogressiv.no og AKT er noe av det samme, er for å 

gjøre jobben med AKT-magasinet enklere.  
- Ingrid: Man kan promotere det på face, ved å oppfordre folk til å skrive. Det kan 

satses litt på det i lokalforbundet og prøve å skape engasjement.  
- Tea: I min tid har jeg tenkt at AKT er en Osloting med lite engasjement i 

Trondheimsforbundet. Det kan jobbes med.  
- Henriette: AKTs framtid må løftes fram til LM, og jeg kan godt gjøre det.  
- Henriette: Vi må også velge komité. Jeg kunne tenkt meg å være AKT-redaktør, så 

jeg kan ikke sitte i den komiteen.  
 
Forslag til vedtak (fra sakspapirer)  
LS velger xxx og yyy til arbeidsgruppe som skal finne AKT-redaktør for 2022. 
 
Forslag til vedtak (fra Aurora) 
LS vedtar at Henriette får ansvar for å utarbeide saken om AKT til landsmøtet 2022. 
LS velger Tea og Rogjella til arbeidsgruppe som skal finne AKT-redaktør for 2022. 
 
Vedtak:  
Henriette får ansvar for å utarbeide saken om AKT til landsmøtet 2022. 
LS velger Tea og Rogjella til arbeidsgruppe som skal finne AKT-redaktør for 2022. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.9 Diskusjon om profileringsplan 
 
Rogjella 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 vedtok en ny Treårsplan ved LM. Den heter nå «Strategi for utvikling av 
Forbundet 2021-2023.» Dermed er det også hensiktsmessig å oppdatere og videreutvikle 
profileringsplanen.  

Det ble valgt en komite som skulle se på profileringsplanen. Rogjella og Eilif ble valgt. 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. I denne utgaven (se vedlegg) har vi lagt til våre hjertesaker og 
koblet den tettere med vår strategi.  

Denne planen ble vedtatt for en tid tilbake. Vi lurer på hvordan vi kan gjøre 
profileringsplanen mer relevant. Er det noe vi bør prioritere og inkludere? Hvordan skal vi 
komme tydeligere frem i sosiale medier og tradisjonelle medier? Hva tenker vi om 
rollefordelingen som vist i planen (se vedlegg)? 

Diskusjon:  

- Rogjella: Jeg følger heller some-kalenderen og ikke så mye profileringsplanen i mitt 
arbeid. 

- Ingrid: Det viktigste å promotere er lokalforbundsaktiviteten.  
- Rogjella: Jeg har gjort en del mer på lokalforbundenes facebooksider enn det som har 

vært gjort tidligere.  
- Aurora: Det står egentlig at lokalforbundet skal poste sånn selv, men man kan evt. 

endre dette til at org.råd. er mer påkobla.  
- Henriette: En profileringsplan er et veiledende verktøy og Rogjella trenger ikke en 

smørbrødliste.  
- Rogjella: Some preges jo av meg, men planen funker ikke sånn at den brukes så ofte. 
- Henriette: Some bør være mer dynamisk enn en plan. 
- Tea: Lokalforbundet bør ikke hindres for å poste ting om de ønsker.  
- Aurora: Planen må endres fordi vi har en ny strategi. Men profilseingsplanen kan 

gjøres litt mer åpen.  
- Rogjella: Kanskje uttalelsesretten kan utvides litt lokalt.  
- Henriette: Rogjella tar med seg innspillene til neste LS, og da vedtas den.  

 
3.10 Diskusjon om Palestinautveksling 
 
Aurora innledet til saken: 
I Forbundets arbeidsprogram står det følgende:  
«3. Utvalg for Palestina skal [...]  
3.2 Gjennomføre utveksling med PYEM hvert år. [...] 
 
Grunnet koronapandemien har det ikke vært gjennomført utveksling med PYEM siden 
sommeren 2019. Vanligvis utlyser vi utvekslingsmuligheten i november og velger 
utvekslingsdeltakere i januar. Derfor er det naturlig å behandle denne saken på dette møtet. 
Deltakerne planlegger utvekslinga sammen med en ansatt og PYEM. Og så reiser de til 
Palestina, vanligvis på sommeren. I september kommer PYEMerne til Norge.  



 
Per nå er det strenge karantenekrav ved innreise til Israel (som også kontrollerer innreise til 
Palestina), og i Palestina er forekomsten av koronasmitte høy. Derfor er koronasituasjonen per 
nå ganske krevende, og det er ikke realistisk å planlegge utveksling. Likevel kan ting endre 
seg i løpet av våren, slik at det kan være mulig med utveksling i løpet av høsten 2022.  
 
Derfor foreslår jeg at vi foreløpig legger planene om utveksling i 2022 på is. Det kan heller 
åpnes for behandling igjen om koronasituasjonen i Palestina bedrer seg i løpet av 2022.  
 
Innspill:  

- Møte med PYEM i høsten.  
- Åpent møte med arrangement med PYEM i løpet av våren og to ganger i løpet av 

året.  
- Vi kan ha slacktivisme.  
- En menighet i Oslo får besøk av en palestinsk, kvinnelig teolog 6. november. Det er 

mulig å være med på.  
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtar at utvekslingsplaner med PYEM legges på is inntil videre. Det kan heller 
tas opp igjen når koronasituasjonen er mer stabil i Palestina. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.11 Utlysning av styreinstruktører 
 
Aurora innledet til saken: 
I NKS’ Arbeidsprogram 2021-2022 heter det: 
Landsstyret skal: […] 
1.4.2 Rekruttere nye styreinstruktører.  
1.4.3 Arrangere styreinstruktørkurs. 
 
Styreinstruktørene er det øverste leddet i Forbundets skoleringsopplegg. De skal holde 
styrekurs, kan holde introduksjonskvelder og kan fungere som «mentorer» for lokalforbundet 
de er styreinstruktør for.  
 
Styreinstruktørene er ideelt sett forbundere som akkurat er ferdige med lokale verv, og som 
kan bringe erfaringer og kompetanse videre til de nyvalgte lokale styrene. Ideelt sett skal 
styreinstruktørene selv ha deltatt på introduksjonskveld og styrekurs. I og med at det er få 
lokalstyrer per nå, er det fornuftig å lempe på disse kravene, for å faktisk få tak i 
styreinstruktører. Man kan ikke være styreinstruktør for et styre man selv sitter i. 
 
Styreinstruktørene deltar på en skoleringssamling, som i 2022 holdes 5.-6. februar. I 
november/desember utlyses styreinstruktørvervet. På LS-møtet i desember/januar, velges 
styreinstruktører for 2022. For å kunne innstille på styreinstruktører på desember eller januar-
møtet, er forslag til vedtak at Rogjella får dette ansvaret. Om LSere ønsker å være med på 
dette eller har andre forslag, er det bare å komme med andre forslag til vedtak.  
 
Styreinstruktører i 2021:  
Andreas Torgrimsen Eggesvik og Rogjella Anne Nydal.   
 
Vedtak:  



Landsstyret vedtar organisasjonsrådgiver, Rogjella, får ansvaret for å innstille på 
styreinstruktører for 2022 på LS-møtet i desember eller januar. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Dovrebanen, 31.10.2021 
Aurora Marie Nome 
 
 
Godkjent i landsstyret 01.12.21 


