LANDSSTYRET
27. FEBRUAR 2022
REFERAT

Tid og sted:
Møtet ble holdt i Universitetsgata 20 27. februar 2022. Møtet ble satt kl. 16:45 og hevet kl.
17:15.
Til stede med stemmerett:
Eilif Tanberg (leder), Amanda Anvar (Oslo), Vegard Tysseland (Oslo), Tea Emberland
(Trondheim) og Ingrid Bjørnstad (Trondheim).
Til stede uten stemmerett:
Henriette A. Smeby (avtroppende nestleder/vara, Oslo), Therese Gransjøen (avtroppende
Trondheimsrep.), Åse-Marit Kristiansen (vara, Oslo) og Aurora Marie Nome
(generalsekretær).

Åse Marit var ikke til stede under behandlingen av sakene 0.1-1.1 og deltok over
whereby.com/forbundet.
Amanda var ikke til stede under behandlingen av sak 3.2. Henriette overtok stemmeretten
under denne saken.

SAKER TIL BEHANDLING:
0. Konstituering
0.1 Godkjenning av innkalling
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 14. mars 2021.
Sakspapirer til møtet ble distribuert 18. februar 2022.
Vedtak:
Landsstyret godkjente innkallingen.
Enstemmig vedtatt.
0.2 Godkjenning av saksliste
0. Konstitueringer
0.1 Godkjenning av innkalling
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden
0.3 Valg av møteleder og referent

Eilif
Eilif
Eilif

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS-møtet 22.-23. januar
1.2 Invitasjoner siden sist LS
1.3 Permisjon Vegard Tysseland

Aurora
Aurora
Eilif

2. Økonomisaker
Ingen økonomisaker på dette møtet
3. Organisasjonssaker
3.1 Møteplan for landsstyret 2022-2023
3.2 Valg av vara til AU i NSKF
3.3 Hyttetur til Larsbu
Vedtak:
Den utsendte sakslista ble godkjent uten endringer.
Enstemmig vedtatt.
0.3 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Eilif Tanberg ble valgt til ordstyrer.
Aurora Marie Nome ble valgt til referent.
Enstemmig vedtatt.

Aurora
Aurora
Eilif

1. Referater og orienteringer
1.1 Godkjenning av referat fra LS 22.-23. februar
Vedtak:
LS godkjenner referatet fra landsstyremøtet 22.-23. januar med foreslåtte endringer.
Enstemmig vedtatt.
1.2 Invitasjoner siden sist LS
Møter:
Innspillsmøte FNs konvensjon om biologisk mangfold (LNU)
21. februar, nett – Ikke prioritert
Frokostsamtale om kvinnelige ledere (LNU)
3. mars, Oslo – Aurora deltar
Møte med Dr. Rev. Munther Isaac (Sabeel/Kairos og Norske kirkeakademier)
10. mars, nett – Aurora deltar
Årsmøte i SLUG
22. april, Oslo – Fortsatt mulig å delta
Lederkurs, Fornebu-kurset (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter)
Temaer: Lederroller og ledertyper. Strategi og innovasjon. Å lede gjennom endring. Å lede
mennesker.
31. mars-1. april og 7.-8. juni, Fornebu – Eilif er interessert.
Bibelselskapets representantskapsmøte
30. mai, Oslo – Fortsatt mulig å delta
Annet:
Aksjon mot baseavtale med USA
Forbundet har mottatt en offisiell epost med forespørsel om å støtte aksjon mot baseavtale
med USA. Aksjon mot baseavtale med USA” er et tverrpolitisk nettverk som er etablert for å
opplyse, diskutere og søke støtte for at Stortinget skal avvise forslaget om en utvidet
sikkerhetspolitisk avtale mellom Norge og USA.
- Basert på hva landsstyret har diskutert tidligere, har Aurora svart at Forbundet ikke støtter
opp om dette.
Verv i LNU
LNU etterlyser folk til å fylle ulike verv i LNU, og har tatt kontakt både via epost og telefon.
Om dette er interessant, er det bare å melde seg.
Frist for nominering: 27. februar.
- Eilif er litt interessert.

Ungdomsdelegat til FNs generalforsamling og ungdomsdelegat til verdens
helseforsamling (LNU)
Frist for nominering: 6. mars.
- Aurora videresender eposten til hele LS.
Signering Individuell klagerett etter barnekonvensjonen (UngSOS og Press)
Frist: 24. februar.
- Ikke prioritert
Landsstyret tok dette til orientering.
1.3 Permisjon Vegard Tysseland
Eilif innledet til saken:
Vegard har sa ja til å være Osloforbundets LS-representant med et forbehold om at han må
være i permisjon store deler av LS-perioden. I mai får vi vite hvor lenge han trenger å være i
permisjon.
Vedtak:
Landsstyret innvilger permisjon for Vegard Tysseland. Åse-Marit Kristiansen trer inn i hans
sted som vara. Vedtaket trer i kraft først ved møtets slutt.
Enstemmig vedtatt.

3. Organisasjonssaker
3.1 Møteplan LS-perioden 2022-2023
Aurora innledet til saken:
Denne saken har to vedlegg.
I det første vedlegget er kun uke for møtetidspunkt foreslått.
Det andre vedlegget er konkrete forslag til møtedatoer. I dette forslaget er det tatt
utgangspunkt i at landsstyret møtes på nett i ukedager og fysisk i helger (fredag og lørdag).
Det er satt opp tre lengre, fysiske møter og tre/fire kortere nettmøter over én dag. Dette er
basert på diskusjon på landsstyremøtet 22.-23. januar.
På dette møtet vedtar landsstyret når førstkommende LS-møte skal skje. På førstkommende
møte vedtas en endelig møteplan for hele LS-perioden.

Forslag til møteplan LS 2022-2023
Uke 13:
Uke 16:
Uke 22:
23. juni – 1. juli
Uke 34:
18.-25. september:
23.-25. september:
Uke 44:
Uke 50:
Uke 4:
Uke 7:
10.-12. mars:

Larsbutur
LS-møte med skolering på hyttetur
LS-møte på nett
General Assembly i Tyskland (WSCF)
LS-møte på nett
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
Forbundshelga
LS-møte i Bergen/Trondheim
LS-møte i Oslo/nett (om nødvendig)
LS-møte i Oslo
LS-møte på nett (om nødvendig)
Landsmøte

Forslag til møteplan LS 2022-2023
1.-3. april: (fredag-søndag)
22.-23. april (fredag-lørdag)
31. mai: (tirsdag)
23. juni-1. juli:
23. august: (tirsdag)
18.-25. september:
23.-25. september:
4.-5. november: (fredag-lørdag)
13. desember: (tirsdag)
27.-28. januar: (fredag-lørdag)
14. februar: (tirsdag)
10.-12. mars:

Larsbutur
LS-møte med skolering på hyttetur
LS-møte på nett
General Assembly i Tyskland (WSCF)
LS-møte på nett
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
Forbundshelga
LS-møte i Trondheim/Bergen
LS-møte på nett (om nødvendig)
LS-møte i Oslo
LS-møte på nett (om nødvendig)
Landsmøte

Forslag 1 (fra sakspapirene):
Landsstyret vedtar at førstkommende LS-møte skjer 22.-23. april.
Falt til fordel for forslag 3.
Forslag 2 (fra Amanda) - Forslag trukket
22. mars (nettmøte)
7.-8. mai (hyttetur)
Forslag 3 (fra Eilif):
16. mars (nettmøte)
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyret vedtar at førstkommende LS-møte skjer onsdag 16. mars. Eilif får ansvaret for å
finne en møtehelg fram til sommeren.
Enstemmig vedtatt.
3.2 Valg av vara til styret i NSKF
Aurora innledet til saken:
Norske Studenters Kristelige Forbund (NSKF) er en organisasjon som eier og forvalter
eiendommer på vegne av NKS.
Organisasjonen ledes av et styres som kalles «Huskomiteen». Det er landsstyret i NKS som
velger representanter til dette styret. NKS har også én direkteplass i Huskomiteen, og denne
sitter også i Huskomiteens arbeidsutvalg (AU).
Det daglige arbeidet i NSKF utføres av styrets AU, som består av:
- styreleder i NSKF (Olav Nomeland)
- ansatt eiendomsforvalter (Helena Lilja Markan)
- én representant for NKS (Aurora Marie Nome)
- styremedlem i NSKF (Audun Stranden)

Det er sedvane at generalsekretær er NKS’ representant, mens leder er dennes vara. Aurora er
valgt fram til åremålet utløper 01.11.2023, eller til hun slutter i stillingen som
generalsekretær. Leder i NKS, Eilif Tanberg, ble etter landsmøtet i 2021 valgt som hennes
vara fram til landsmøtet 2022. Fordi leder av NKS velges hvert år, må også vara til NSKF
velges hvert år.
Vedtak:
Landsstyret velger Eilif Tanberg som vara for Aurora Marie Nome til styret i Norske
Studenters Kristelige Forbund. Valgperioden er fram til neste landsmøtet i Forbundet.
Enstemmig vedtatt.

3.3 Mulig hyttetur til Larsbu
Eilif innledet til saken:
Forbundet eier en hytte på Finse, som må tas i bruk oftere.
I forslag til nytt arbeidsprogram 2022-2023 heter det:
1.11.1 «Etterstrebe tre nasjonale arrangementer i året: Forbundshelg i september/oktober, hyttetur til

Larsbu og landsmøte i februar/mars.»

Landsstyret må velge noen ansvarlige for å arrangere hyttetur til Larsbu. Henriette Smeby har
sagt seg villig til å være med på å arrangere, men det er veldig fint om andre i LS også ønsker
å være med. 1.-3. april er foreslått som hyttetur-helg.
Vedtak:
Landsstyret vedtar at det arrangeres hyttetur til Larsbu 1.-3. april. Henriette Smeby og Eilif
Tanberg får hovedansvaret for arrangeringa.
Enstemmig vedtatt.

Oslo, 02.03.22
Aurora Marie Nome
Godkjent i landsstyret 16.03.22

