
 
 
 
 

 
 

 

 

LANDSSTYRET 

22.-23. JANUAR 2022 
 

REFERAT 
 

  



Tid og sted: 
Møtet ble holdt i Universitetsgata 20 lørdag 22. og søndag 23. januar 2022. Møtet ble satt kl. 
12:30 22. januar og hevet kl. 14:30 23. januar. 
 
Til stede: 
Eilif Tanberg (leder), Henriette A. Smeby (nestleder), Tea Marie Emberland Steigre 
(Trondheim), Ingrid Mortensen Bjørnstad (Trondheim), Therese Gransjøen (vara, 
Trondheim), Rogjella Anne Nydal (organisasjonsrådgiver) og Aurora Marie Nome 
(generalsekretær). 
 
Meldt forfall: 
Amanda Anvar (Oslo) kun til stede under behandlingen av sak 3.4.6. 
 
 
Henriette Smeby var ikke til stede under behandlingen av sak 3.7 
 
 
 
  



SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
0. Konstituering 
 
0.1 Godkjenning av innkalling 
 
Tidspunkt for møtet ble annonsert første gang 14. mars 
Sakspapirer til møtet ble distribuert 15. januar. 

Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
0.2 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Vedtak:  
Landsstyret godkjente den utsendte sakslista og dagsorden. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
0.3 Valg av ordstyrer og referent 
 
Henriette ble foreslått som ordstyrer fordi Eilif var med i møtet digitalt.  
 
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 desember 
 
Vedtak: 
Referat fra LS 1.-2. desember ble godkjent.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
1.2 Orienteringer fra lokalforbundene  
 
Bergensforbundet:  
Eilif/Rogjella: 
Eilif, Rogjella og Tea var i Bergen under semesterstarten. Vi hadde samarbeidsarrangement 
med Human-Etisk Forbund som var en livssynsdialog mellom leder i Human-Etisk Forbund, 
Christian Lomsdalen og Eilif, og Eilif fikk noen kritiske spørsmål. Det kom 25 stykker, så vi 
er veldig fornøyde. I tillegg holdt vi en pizzakveld der 15 stykker kom. Vi sto på stand UiB og 
HVL. I tillegg hadde vi møte med prest i St. Jakob og folk i Kvarteret. Vi syns det løsna i 



Bergen og Eilif holder kontakten med mange av dem som møtte opp på pizzakveld på 
messenger. Vi har notert ned en del erfaringer fra Bergen som kan brukes til andre 
lokalforbund. Vi planlegger allerede et nytt arrangement i Bergen 2. februar. 
 
Osloforbundet:  
Henriette: 
Vi hadde juleavslutning før nedstenging i desember. Vi skal ha bible&bubbles på fredag, og 
har planlagt en del utover våren med mulighet for å fylle på. Vi skal stå på stand på MF og TF 
i neste uke, fordi det er digital undervisning fram til da. Eilif, Alex og Rogjella skal stå på 
stand på TF. På MF har vi jo flere som er aktive i Forbundet, så der er det mye potensiale.  
 
Trondheimsforbundet:  
Ingrid/Rogjella/Aurora: 
I går hadde vi nyttårsgalla, der det var sju stykker som hadde det veldig hyggelig. Det kom 
også mange på adventskosen før jul. Rogjella og Aurora har vært på stand på Dragvoll og 
Gløshaugen, og har møtt mye folk. Vi må bruke listetrikset oftere, og møtte ei som virka 
veldig engasjert. 
 
Diskusjon om introarrangement:  

- Intro-arrangement med powerpoint var ofte første arrangement i Forbundet før, så det 
var fint, men også kjedelig for de som hadde vært der mange ganger før.  

- Kanskje man heller kan ha intromøter eller pizzakvelder der man snakker løst om 
Forbundet i stedet.  

- Vi må ha arrangementer som både nye og gamle forbundere har lyst til å komme på. 
- Brettspill kan funke fint på introkveld. 

 
Backup hvis det blir lockdown igjen: 

- Det kan være lurt å ha en plan for backup med digitale arrangementer. Noen er nok 
veldig lei av digitale ting og det må ikke bli for mye for lokalforbund.  

- Eilif og Ingrid kan drodle videre på dette. LS må ta ansvar. 
 
1.3 Invitasjoner siden sist LS 
 
Møter og markeringer: 

Åpent møte m/menneskerettighetsforkjemper Rula Shadeed fra Palestina 
(Palestinakomiteen i Norge)  
6. desember, Oslo – Ikke prioritert/delt på some 

Fakkeltog for fredsprisvinnerne Dmitrij Muratov og Maria Ressa (Norges Fredsråd) 
10. desember, Oslo – Ikke prioritert  

Kirkens samtaler med barn og unge (Metodistkirken i Norge, VAKE) 
14. desember, nett – Ikke prioritert 

Evalueringsmøte Globaliseringskonferansen (Norges Sosiale Forum)  
15. desember, nett – Ikke prioritert 

Nansen og norsk migrasjonspolitikk (Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne 
Råd) 
18. desember, nett – Ikke prioritert  



Kakespising for FNs atomvåpenforbud (ICAN Norge) 
21. januar, Oslo – Ikke prioritert. Delt på some.  

Læringskonferansen (K-stud, Voksenopplæringsforbundet) 
24. januar, Oslo – Ingrid deltar 

Årsmøte (Norges Sosiale Forum) 
3. februar – Ingrid deltar 

 

Annet: 

Nominering av styremedlemmer (Norges Sosiale Forum): 
Frist 12. desember – Ikke prioritert  
 
Utlysning: Ungdomsdelegater på likestilling, klima og bærekraft (LNU) 
Frist 9. januar – Ikke prioritert 
 
Innspill vedtekter og arbeidsprogram (LNU) 
Frist 27. februar – Ikke prioritert 
 
 
LNU og Trygg! 
Forbundet har mottatt en tilbudet om å delta på LNU Trygg!-opplegget. Dette ble 
videreformidlet til LS i desember, men ingen LSere ønsket å delta på dette.  
 
Styremedlem Fellesutvalget for Palestina  
Aurora har blitt spurt om å bli innstilt som styremedlem til Fellesutvalget for Palestina. Dette 
har hun takket ja til.  
 
Aurora la til dette:  
 
Ungdom mot EU:  
Forbundet har fått en forespørsel om å motta besøk av Ungdom mot EU på Forbundets 
landsmøte. De ønsker å holde en hilsningstale og stå på stand. 
- Vi gjør ikke dette, for det er ikke relevant for oss. 
 
 
Innspill til styremedlemmer 2022 (K-stud) 
Frist 18. februar – Ikke prioritert 
 
 
2. Økonomi 
 
2.1 Årsregnskap 2021  
 
Aurora innledet til saken:  
Vedlagt er årsregnskap for NKS 2021. Landsstyret får en gjennomgang og anledning til å 
komme med de spørsmål og kommentarer det måtte ønske.  
 



Revisor er i ferd med å godkjenne regnskapet, så tallene som er vedlagt er endelige. Det er 
landsmøtet som godkjenner årsregnskapet. 
 
Regnskapet viser et overskudd på 48 265,- kroner.  
 
Dette skyldes mye lavere driftskostnader særlig i kategorien «Organisasjon». Det skyldes 
mindre reisevirksomhet i forbindelse med LS-møtene og få reiser blant LS’ere til andre 
lokalforbund. Forbundshelga og Larsbu-turen ble billigere enn planlagt, og det ble ikke holdt 
noe arrangement for Forbudsvennene. 
 
Vi har også lavere inntekter i 2021. Det skyldes mindre støtte fra forbundsvenner og færre 
offergaver. I tillegg har vi ikke fått støtte fra NSKF til forbundsvennarrangement og 
internasjonale reiser fordi vi jo nettopp ikke har gjennomført dette.  
 
Vedlegg til denne saken: 
Foreløpig regnskap for NKS 2021 
 
 
Landsstyret tok regnskapet til orientering.  
 
 
2.2 Tentativt budsjett NKS 2022 
 
Aurora innledet til saken: 
Landsstyret vedtar på dette møtet et foreløpig budsjett. Dette vil være styringsverktøy fram til 
landsmøtet, og blir lagt fram for landsmøtet som landsstyrets forslag til budsjett.  
 
Merk at det er noen ting som vedtas allerede nå, ved å vedta dette budsjettet. Dette gjelder for 
eksempel hvor mye penger som settes av til landsmøtet – og i den foreslåtte summen ligger 
det at hvert lokalforbund betaler 1 000 kroner per delegat i reiseutjevning.   
 
Det er budsjettert med et overskudd på 10 000 kroner. Det er ikke noe mål for NKS å drive 
med overskudd, så det budsjetterte overskuddet er ment å være «frie midler» til tiltak som 
landsstyret eller landsmøtet kan benytte seg av. Dette anbefales slik at en eventuell diskusjon 
om hvor det skal kuttes kan unngås.  
 
Vedlegg til denne saken: 
Forslag til tentativt budsjett for NKS 2022 
  
Forslag 1 (fra Eilif):  
Ny post gaver til frivillige på 2000,-. 
 
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtok tentativt budsjett for NKS 2022 med de endringer som framkom under 
møtet, og legger dette fram til behandling på landsmøtet.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 



2.3 Fordeling leieinntekter U20 
 
Aurora innledet til saken: 
Osloforbundet har de siste årene hatt veldig høy egenkapital grunnet leieinntekter fra 
Universitetsgata 20 (U20). Det er NSKF som eier U20, så Osloforbundet driver fremleie av 
storsalen og biblioteket. Leieinntektene har så blitt fordelt på lokalforbundene i forsøk på å 
slanke Osloforbundets egenkapital. Det er landsstyret som fordeler disse inntektene i januar 
hvert år, basert på de forventede leieinntektene for inneværende år. 
 
Leieinntektene og fordelingen av dem 
I løpet av 2021, har leieinntektene i seg selv vært litt en del lavere enn normalår, nemlig 
98 850,- kroner. I tillegg til dette har Osloforbundet mottatt kompensasjon for tapte 
leieinntekter i forbindelse med pandemien både for 2020 og 2021, og pengene ble overført i 
2021. Dette utgjorde 87 600,-, noe som da betyr at total leieinntekt for Osloforbundet for 2021 
lander på 186 450,-. Det er mye penger. 
 
For 2022 anslår jeg at leieinntektene lander på 140 000,- som er normalt. 
 
Det betyr at det er omtrent 140 000,- som skal fordeles på lokalforbundnene. Jeg foreslår at 
Trondheimsforbundet mottar 20 000,- av leieinntektene. Dette er basert på at de vanligvis 
bruker det de mottar av leieinntektene. I tillegg foreslår jeg at Bergensforbundet mottar 
50 000,-, på bakgrunn av vår store satsning på Bergensforbundet. Mer penger vil gi større 
frihet i forbindelse med honorering av organisasjonssekretær og større arrangementer. Jeg 
foreslår også at NKS mottar 50 000,- som gjør NKS’ økonomi litt romsligere. Dette kan 
brukes på aktivitet som Forbundshelga og Larsbu.   
 
Det foreslås at de andre lokalforbundene ikke får noen støtte. Dette er fordi det ikke er 
aktivitet i disse, og om noen skulle ønske å starte opp igjen, er det mer enn nok penger på 
disse kontoene allerede. Inntektene de andre lokalforbundene har fått de siste årene har blitt 
stående på konto og fører til opphopning av kapital. Per 31.12.20 var det nesten 480 000,- 
kroner.  
 
Vedtak:  
LS vedtar følgende fordeling av forventede leieinntekter fra U20 for 2022: 
Bergen :            50 000,- 
Kristiansand:   0,- 
Oslo:                20 000,- 
Stavanger:       0,-  
Tromsø:           0,-    
Trondheim:     20 000,- 
NKS:               50 000,- 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3. Organisasjonssaker 
 
3.1 Status 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. 
 
Det er ble bestemt at vi skal promotere Forbundet i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi har vært i 
Bergen (Tea, Eilif og Rogjella) 9-12 januar. Stod på stand på Sammen studentsenter og 
Høgskulen i Vestlandet. Hadde to arrangementer, et med Human-Etisk Forbund og en 
introkveld. 
 
I Trondheim skal vi stå på stand på Gløshaugen og Dragvoll 19. og 20. januar og invitere til 
nyttårsgalla 21. januar. Aurora og Eilif står på stand. Rogjella reiser for å delta på nyttårsgalla. 
I Oslo er det lurt å satse på stand mot slutten av januar med tanke på at all digital undervisning 
er digitalt. Vi har tenkt at vi skal stå på stand på TF og MF og delta på SiO foreningsdager 
(men SiO har lagt opp til et digitalt studenttorg). 
 
Vedlegg: Oversikt over semesterstart  
 
Diskusjon: 
 

- Eilif: Hvordan kan vi ta vare på erfaringene fra hver semesterstart? 
- Tea: Kan vi bare ha et dokument som er en idébank som kan brukes til hver 

semesterstart? 
- Henriette: Vi må passe på at dokumentene faktisk brukes så det ikke blir en del av 

mange andre dokumenter.  
- Tea: Det må bli et dokument som blir et sånt sjekklistedokument som gjøres når man 

faktisk skal gjennomføre semesterstarten.  
- Rogjella: Det å søke om standplass i Trondheim er vanskelig.  
- Therese: Vi burde søke stand på Gløshaugen/Dragvoll mye tidligere.  
- Eilif: Vi finner opp kruttet hver gang vi står på stand.  
- Henriette: Vi må nok planlegge hver semesterstart fra gang til gang, fordi verden 

endrer seg. Men lurt med noe fast. 
- Rogjella: Noen ting planlegges rett før.  
- Aurora: Vi har et standkurs-dokument, som kan bygges videre på. Vi har også et 

årshjul både for org.råd. og lokalforbund som er i styrehåndboka. Men det er også 
viktig med en grad av fleksibilitet.  

- Tea: Kanskje styrehåndboka kan gjøres mer brukervennlig når det ligger på nett med 
inndeling av kapitler.  

- Henriette: Rogjella/Eilif må se videre på dette. 
 
 
3.2 Evaluering og veien videre for LS 
 
Henriette innledet til saken: 
En LS-periode går mot slutten. ENDELIG. Neida… 
 
Før vi spretter champagnen må vi likevel dykke inn i vårt indre og løfte blikket mot 
horisonten - vi må evaluere! 
 
Saksansvarlige har forberedt noen spørsmål til nøye ettertanke, og kategorisert dem etter 
inspirasjon fra hennes tidligere karriere som barnestjerne i langrenn. 
 



Under denne evalueringen er brutal ærlighet (og selvinnsikt) den fremste dyd.  
 
Enkel oppvarming: 

- Hva sitter du igjen med av erfaringer?  
- Hva tar du med deg videre? 
- Hva har vært det mest givende? 
- Hva har vært det kjedeligste? 

 
Pulsen skal opp: 

- Hvordan har møtekulturen vært? 
- Hva har du selv bidratt med? 
- Er du fornøyd med egen innsats? 

 
Den bratteste kneika: 

- Har arbeidet vårt styrket organisasjonen? evt hvordan da? 
- Brukes ressursene som LS krever (både i penger og personer) på riktig måte? 
- Føles LS som frivillighet eller som ubetalt arbeid? 

 
Kollaps i målområdet: 

- Hva bør endres til neste periode? Både konkret og på et mer ideologisk plan. 
- Finnes det andre måter å strukturere LS på? 

 
Premieutdeling 

- Hvem var best leder av Eilif og Henriette? 
 
Diskusjon: 

- Skjønner hvor viktig papirarbeid, organisering og konstitueringssaker er. 
- Nettmøter kan være kjedelig.  
- Gøy å bli kjent med flere og få reise. 
- Så lenge møtene er strukturerte, går digitale møter fint.  
- Fint med forståelse for at man kan ha ulike behov.  
- Framdriftsplan har vært enkel å følge.  
- Fint å snakke om hvordan det går med organisasjons-Norge 
- Har vært en god LS-kultur, til tross for pandemi. 
- Mer gøy i LS. Bra med hyttetur.  
- Fått mer respekt for hvordan Forbundet drives.  
- Kjedelig å måtte sette av hele helger. Kanskje møte fredag og lørdag. 
- Lært masse om hvordan man driver organisasjon.  
- Kjedelig å skrive sakspapirer, og kjedelig når møtene ikke fører til noe.  
- Givende når vi staker ut kursen i Forbundet.  
- Kjedelig med sakspapirer. Hva kan gjøres med dette? Prioritering av hvilke 

sakspapirer som er viktigst. Si tydelig ifra når 2. innkalling sendes ut, og at de er 
viktigst å lese. Org.saker. bør fremheves som viktigst i innkallingen, ofte er det disse 
som krever mest forberedelser. Kan ha kafédialog i forkant for å snakke om sakene.  

- Veldig bra runde om Bergensforbundet. 
- LS kan være sløsing av ressurser.  
- LS bør være siste steg i Forbundet.  
- Føles som betalt arbeid, for reise og mat er penger.  
- Hva er viktigst å bruke tid på? Lokalt eller nasjonalt? Det kan være personavhengig av 

hva folk ønsker å bruke tida si i Forbundet på. 



- Saksansvar kan kjennes som ubetalt arbeid. 
- Balansegang mellom nettmøter og fysiske møter både våren og høsten. 
- Kutte antall saker? 
- Minst én tur sammen.  
- På digitale møter, er det viktig med sosialt og fellesmiddager.  
- Møte over én kveld. Kortere møter med ulike saker på hvert møte.  

 
 
3.3 Revidering av innhold i styrekurset 
 
Rogjella innledet til saken: 
I Arbeidsprogram 2021-2022 står det: 
1.4.1. Grundig evaluere og revidere innholdet i styrekurset, med hensyn til hvordan det kan 
bli et enda mer attraktivt kurs. 
 
Tanken med styrehåndboka er at det skal være en nyttig og veiledende ressurs for 
lokalstyrene. 
Styrehåndboka er utgangspunktet for kurset og bør endres i takt med organisasjonen og det er 
lurt at den fornyes slik at den blir relevant for fremtidige styrer. Styrehåndboka er på 70 sider 
og mye av det som står er veldig bra. Justeringene jeg ser er små. Er det lurt at det er kun en 
person som skal omskrive 70 sider? Trengs det flere øyne? 
 
Forslag til endringer 
 

- Stryke de ulike faste sammenslutningene 
- Bytte «styret skal» med det er nyttig (de ulike rollene i styret) 
- Endre hele kapitelet om refusjon til å inkludere en god forklaring om bruk av 

Tripletex. 
- Bytte ut bildene 
- Rette på skrivefeil og bruken av store bokstaver (eks Trondheim Kristelige 

Studentforbund til Trondheim kristelige studentforbund etc) 
 
Vedlegg 
Styrehåndboka for NKS 2020 
 
Innspill:  

- Kutte historiedelen. Kan heller legges over i et historiedokument. 
- Mange ting må kuttes. 
- Det må snakkes med lokalstyrene. 

 
Forslag til vedtak (fra Aurora) 
Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Rogjella og Tea som skal gjennomgå og 
revidere styrehåndboka. Denne vedtas av LS på et senere tidspunkt. 
 
Vedtak: 
Landsstyret setter ned en komité bestående av Eilif, Rogjella og Tea som skal gjennomgå og 
revidere styrehåndboka. Denne vedtas av LS på et senere tidspunkt. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



 
3.4 Landsmøtesaker 
 
3.4.1 Saksliste, saksansvar og dagsorden LM22 
 
Aurora innledet til saken: 
Landsstyret er ansvarlige for å arrangere landsmøtet. Det innebærer å forberede sakene som 
skal behandles (saksliste) og å planlegge programmet for hvordan de skal behandles 
(dagsorden).  
 
Dagsordenen angir ikke bare rekkefølgen sakene skal behandles i, men også hvor mye tid 
hver enkelt sak skal få, hva slags diskusjoner det legges opp til, hvor mange ganger hver 
enkelt sak skal diskuteres i plenum, og så videre.  
 
På LS-møtene i oktober og desember diskuterte LS foreløpig saksliste og dagorden for 
landsmøtet 2022. På møtet i oktober kom det instrukser på å korte ned dagsorden fra 3 hele 
dager til 2 og en halv dag. På dette møtet vedtas endelig saksliste og dagsorden for landsmøtet 
2022. Det legges opp til at landsmøtet avholdes fysisk i Universitetsgata 20.  
 
Dette er allerede bestemt: 

- Ingrid og Tea er ansvarlige for kveldsbønnen på fredag 
- Tea, Therese og Rogjella er praktiskgruppe 
- LM drar i Domkirkegudstjeneste søndag morgen. Henriette har ansvaret.  

 
Vedlegg til denne saken:  

- Forslag til saksliste for Landsmøtet 2022 
- Forslag til dagsorden for Landsmøtet 2022 

 
Innspill fra landsstyret: 
• Hvem skal være ordstyrere: Solveig, Per, Andrine, Anders Såstad, Frøydis Indgjerdingen, 

Knut Natskår Svihus, Ingvild Yrke, Rebecca Lunde, Albert Andersen, Sigrid Høeg, Anne 
Marie Sagen (tidl. Redaktør i AKT). Andre organisasjoner: SKN, KFUK-KFUM. 

• Hvem skal holde formøter? Albert, Solveig, Sigrid Høeg. Andreas kan kanskje være 
ansvarlig for bli kjent-leker, ressursperson og IT. 

• Amanda eller Helene kan ha morgenbønn på lørdag morgen. Liturgien til morgenbønnen 
kan brukes.  

• Kafédialog: Det holder med kun to saker: Arbeidsprogram og AKT.  
• Tre komiteer med forslag til leder i parentes. Arbeidsprogram (Eilif), AKT (Henriette), 

Årstema (Amanda). Når delegatlistene er satt, kan disse fordeles på komiteer.  
• Andre saker som det kan sendes endringsforslag til er: Grunnlag i prinsipprogram, 

Forbundets slagord og Budsjett 2022. Aurora kan ta ansvar for endringsforslag til disse.  
• Domkirkegudstjeneste: Henriette og Eilif følger opp. 
• Hilsningstale: KFUK-KFUM, Preses Olav Fykse Tveit, Kari Veiteberg, Synne og Åse 

Dokka.  
 
Vedtak:  
Landsstyret innstiller på de utsendte forslagene til saksliste og dagsorden for landsmøtet 
2022. 
Enstemmig vedtatt.  
 



3.4.2 Forretningsorden LM22 
 
Aurora innledet til saken: 
Forretningsordenen er kjørereglene for landsmøtet. Den angir hvordan debatter, forslag, 
komitéarbeid og avstemninger skal foregå. Den sier også noe om hvilke fullmakter og 
begrensninger ordstyrerne har.  
 
Det vedlagte forslaget til forretningsorden har tatt utgangspunkt i forretningsordener fra 
tidligere landsmøter, men er forsøkt tilpasset en digital tid.  
 
Landsstyret bes vurdere om forretningsorden er forståelig og møtereglene er klare.  
 
Vedlegg til denne saken:  
Forslag til forretningsorden for landsmøtet 2022 
 
Vedtak: 
Landsstyret innstiller på det utsendte forslaget til forretningsorden for landsmøtet 2022. 
Enstemmig vedtatt. 

 
3.4.3 Landsstyrets årsberetning 2021-2022 
 
Eilif innledet til saken: 
I Landsstyret er pålagt av vedtektene til NKS å legge frem årsberetning for 
landsstyreperioden. 

Aurora har skrevet et forslag til årsberetning og redigert dette på bakgrunn av landsstyrets 
tilbakemeldinger på landsstyremøtene i november og januar.  

Det er Landsmøtet som godkjenner årsberetningen. 

Vedlagt ligger et revidert forslag til årsberetning. 
 
Vedtak:  
Landsstyret innstiller på det vedlagte forslaget til årsberetning. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.4.4 Arbeidsprogram 2022-2023 
 
Eilif innledet til saken: 
I Forbundets vedtekter står det:  
«Arbeidsprogrammet konkretiserer og regulerer hele organisasjonens arbeid» 
 
Det er LS’ oppgave å forberede et forslag til arbeidsprogram, som LM kan ta stilling til og 
vedta.  
 
Årets forslag – noen endringer: 

- En kraftig nedskalert versjon av fjorårets arbeidsprogram 
- Forenklet og omformulert enkelte steder 
- Gjort mer forståelig og oppnåelig 



- Ikke for ambisiøst 
- Tar hensyn til hva LS klarte i fjor 
- Tar hensyn til LS’ innspill fra møtet i desember 
- Varer kun ett år (som det vi hadde i fjor) 
- Navn endret til «Arbeidsprogram 2022». 2023 er fjernet for å ikke gi inntrykk av at 

det varer i to år.  
  

Noen innspill eller tanker? 
Endringsforslag? 
 
Vedlegg: 
Forslag til «Arbeidsprogram 2022» 
 
 
Endringsforslag (fra Eilif):  
1.11.1 Etterstrebe tre nasjonale arrangementer i året: Forbundshelg i september/oktober, 
hyttetur til Larsbu og landsmøte i februar/mars. 
 
Vedtak: 
Landsstyret vedtar «Arbeidsprogram 2022» med de endringer som ble foreslått, og endrer 
navnet på Landsmøte-saken fra «Arbeidsprogram 2022-2023» til «Arbeidsprogram 2022» 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.4.5 Grunnlag i prinsipprogram 
 
Henriette 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.  LS må ikke komme med forslag, med det må likevel åpnes opp for 
behandling slik at landsmøtedelegatene har mulighet til å foreslå endringer under selve 
landsmøtet. 

Henriette fikk i oktober ansvar for å gå igjennom «Grunnlag», men søkte innspill til følgende 
ved LS i desember: 

- Bør «prinsipprogram» endre navn til «Grunnlagsdokument»? 
- Skal «prinsipprogram» bestå, men at vedtektene må endres? 

 



 Henriette har tatt med seg innspillene, og har kommet med forslag til vedtak. 
 
Vedtak:  
“Prinsipprogram” endres til “Grunnlagsdokumenter”. “Grunnlag” endres til “Fundament”. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
3.4.6 Årstema 2022-2023 
 
Amanda innledet til saken: 
I Forbundets arbeidsprogram 2021-2022 heter det:  
«Landsstyret skal:  
1.6 Landsmøtet [...] 
1.6.2 Legge fram for Landsmøtet to forslag på årstema for organisasjonen. Temaet varer i én 
landsstyreperiode.» 

På LS-møtet i desember ble LS enige om at følgende personer skulle skrive forslag til 
følgende temaer: Ingrid: Funkisrettigheter. Henriette: Kristendom og humanisme. Amanda: 
Hatprat. Tea: Et større tema som rommer flere ting. 

Funkisrettigheter - Er vi ikke skapt av Gud? (Ingrid) 
- fokus på diskriminering som funksjonshemmede opplever i kirka. for eksempel å bli 

bedt for mot sin vilje, bli forklart at funksjonshemmingen skyldes synder, eller bli 
undervurdert og ikke få samme mulighet til å bli med i klubbstyrer og menighetsråd 
og mangel på universell utforming i klubbhus, menighetshus og kirkebygg 

- temaer som kan tas opp: funksjonshemming og kristendom, universell utforming, 
diskriminering av funksjonshemmede i kirka og generelt  

Kristendom og humanisme (Henriette) 
Er det en motsetning mellom kristendom og humanisme, eller er det to sider av samme sak? 
Hva er isåfall kristen humanisme, eller humanistisk kristendom? 
Dette temaet kan åpne for spennende diskusjoner rundt kristendom og humanisme. Temaet 
reiser også spørsmål rundt f.eks. moral, menneskeverd, fri vilje vs Guds vilje, og har på 
mange måter en sterk teologisk og filosofisk brodd. Temaet kan inspirere til f.eks. AKT-
tekster, diskusjonskvelder og bibellesning. 

Hatprat (Amanda) 
Begrepet hatprat strekker seg fra skjellsord i skolegården til hatefulle ytringer og 
hatkriminalitet som er straffbart. Inni dette rommet finnes det et stort grenseland av 
holdninger, handlinger og ytringer som er helt lovlige men fortsatt farlige fordi de bidrar til å 
normalisere hatefulle holdninger mot allerede utsatte minoritetsgrupper. Det gjør at man må 
lære seg å ha ekstremt tykk hud og tåle usaklig kommentarer, sjikane og hets for å kunne delta 
i den offentlige debatten, kulturliv eller bare ønsker å være seg selv. Demokratiet og 
samfunnet generelt blir fattigere når vi mister alle disse stemmene. Dette er en veldig 
spennende tematikk for Forbundet fordi det også går i krysset mellom menneskerettighetene 
ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å ikke oppleve diskriminering.   



Relevant innenfor tematikken: hatkriminalitet, hatefulle ytringer, utfordringen med lovlig 
hatprat, diskriminering, menneskerettigheter, demokrati, et konstruktivt debattklima, 
ytringsfrihet og høyreekstremisme.  

Har Guds skaperverk plass til DEG? (Tea) 
Fokus på om Guds skaperverk (aka jorden/ samfunnet vårt) har plass til forskjeller vi som 
individer har. Hva gjør at DU føler at du passer inn, og hva gjør at DU føler du ikke passer 
inn. Fokus på hva vi som organisasjon, samt som medmennesker kan gjøre for å gjøre 
samfunnet vårt mer åpent for forskjeller i invivider. Kan ha arrangement med diskusjoner 
rundt: funkisrettigheter, rusreformen, abort/tidlig ultralyd, psykisk sykdom+++ Eller 
arrangement der en som person i rolige og trygge omgivelser får tid og spørsmål som gjør deg 
bevist på dine egne usikkerheter, for å så gjøre det mulig å prate om de, eller ikke. Iotakors 
maling, fokus på hva Bibelen sier vi har av satt verdi uansett, Meditering/stille bønn. 
 
Votering (dobbeltstemme for førstevalg, én stemme for andrevalg): 
 
Har Guds skaperverk plass til DEG?  
2 stemmer. 
 
Hatprat  
4 stemmer.  

Kristendom og humanisme 
7 stemmer.  
 
Funkisrettigheter - Er vi ikke skapt av Gud?  
6 stemmer. 
 
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtar «Kristendom og humanisme» og «Funkisrettigheter» som sine forslag til 
årstemaer for 2022-2023. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.4.7 Forslag til vedtektsendringer  
 
Aurora innledet til saken: 
Vedtektene er det øverste dokumentet i Forbundet. 

Forslag til vedtektsendringer må sendes inn fire uker før landsmøtet. Det er ikke anledning til 
å fremme nye forslag, eller å gjøre endringer i innkomne forslag, under møtet. Fristen har 
ennå ikke gått ut, så om det kommer forslag til vedtektsendringer innen 28. februar, orienteres 
landsstyret om det.  

Eventuelle vedtektsendringer må vedtas av landsmøtet. De krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.  

Det har foreløpig kommet inn tre forslag til vedtektsendringer fra Aurora og fire forslag fra 
Eilif.  

Om forslagene: 



Forslag 1 er et endringsforslag om å øke landsstyrets størrelse. Det innebærer å øke 
lokalforbundenes representanter i landsstyret fra 1 til 2, og, for lokalforbund med mer enn 75 
medlemmer, fra 2 til 3 representanter. Pr. nå har Forbundet kun to fungerende lokalforbund, 
noe som da betyr at landsstyret blir svært lite i størrelse, og at kravet om minst fire 
styremedlemmer (i tillegg til leder og nestleder) ikke imøtegås. Økningen foreslås for å være i 
stand til dette å møte dette kravet, og for å styrke landsstyret. Et motargument mot å gjøre 
dette, kan være at landsstyret blir veldig stort når det blir flere lokalforbund i Forbundet. Det 
er et svært lite sannsynlig problem, og dessuten vil ikke lokalforbundene tvinges til å sende 2 
eller 3 representanter. Det er heller en mulighet. 

Forslag 2 er et endringsforslag som tar for seg landsstyrets vedtaksdyktighet. Pr. nå kreves 
det at kun 2 styremedlemmer er til stede for at landsstyret skal være vedtaksdyktige. For å 
styrke landsstyret-demokratiet foreslås en endring til at 3 styremedlemmer må være til stede.  

Forslag 3 er en spesifisering av hvor stort flertall som kreves for å endre vedtektene. I 
vedtektene står det flere steder at det kreves 2/3 flertall, men i denne teksten sto det kun 
kvalifisert flertall. Derfor foreslås det heller konkrete andelstall for å klargjøre hvor stort 
flertall som kreves for å faktisk vedta vedtektsendringer.  

Forslag 4, 5 og 6 er endringsforslag som skal modernisere og oppdatere formålsparagrafen 
vår, i tråd med sånn organisasjonen er nå. Rådet fra LNU var å ikke tenke på 
formålsparagrafen som “hellig”, men som en levende og beskrivende setning vi skulle kjenne 
oss igjen i. Hvis ikke bør den endres.  

Forslag 7 er et tilleggsforslag som kort og godt gir LS mulighet til å opprette et AU etter eget 
ønske/behov. Dette kan bli en fin måte å effektivisere LS-arbeidet på framover.  

Vedlegg til denne saken: 
Gjeldende vedtekter for Norges kristelige studentforbund (i egen fil) 

Innspill:  

- Legge inn fullstendig ny og visjon etter alle forslag til ny visjon.  
- Endringsforslag til visjon må legges først blant forslag til vedtektsendringer. 

Forslag til endring i forslag 6 (fra Eilif):  

Stryke «og mennesker» i opprinnelig forslag.  

Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant 
studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, gjennom et mangfold av 
aktiviteter og mennesker, til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling. 

 

Forslag 1:  
Enstemmig. 

Forslag 2:  
Enstemmig. 

Forslag 3:  
Enstemmig. 



Forslag 4:  
Enstemmig. 

Forslag 5:  
Enstemmig. 

Forslag 6 (med endringsforslag fra Eilif):  
Enstemmig. 

Forslag 7:  
Enstemmig. 

 

Vedtak:  
Landsstyret vedtar at forslagene 1-7 legges fram på landsmøtet. 
Enstemmig vedtatt. 

 

3.4.8 Forbundets visjon og slagord  
 
Eilif innledet til saken: 
 
Bakgrunnen for denne saken er at en behandling av Forbundets visjon og slagord er planlagt 
behandlet på Landsmøtet 2022. 
 
Visjon ble imidlertid vedtatt på LM i fjor, som en del av strategi.  
 
Er det noen flere forslag fra LS, som vi bør ta med? 
Er det noen vi bør fjerne? 
Hvordan behandles denne saken best? 
 
Forslag til Forbundets slagord i forkant av LM 2022 
 

• Uten grenser - åpne dører. Siden 1899 
• Uten grenser - åpen tro. Siden 1899 
• Uten grenser. Siden 1899. 
• Over alle grenser. 
• Over alle grenser. Siden 1899 
• Rom for mangfold. Siden 1899 
• Rom for alle. Siden 1899 
• Rom for deg.  
• Plass til deg. 

 
Forslag 1 (fra Aurora):  
Plass til hele deg. 
 
Forslag 2 (fra Rogjella): 
Rom for hele mennesket. 
 
 
 



Vedtak:  
Navnet på LM-saken endres til «Forbundets slagord». LS gir Eilif ansvar for å utforme 
sakspapir til LM. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
3.4.9 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. 
 
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.  

Saksansvarlige har tatt initiativ til å løfte frem en sak om AKTs fremtid til LM 2022. Dette er 
ikke med en klar tanke om hva utfallet skal være, men snarere et ønske om at medlemmer selv 
skal ta eierskap til AKT og utforme dets retning. 

Resultatet av den saken vil uansett ikke gjøre seg gjeldende før årsskiftet 2022/2023. LS skal 
under dette landsstyremøtet velge ny redaktør.  

Ettersom det ikke har kommet konkrete innspill til ønsket utfall eller saksgang, ønsker 
saksansvarlige derfor fullmakt til å utforme et sakspapir og en plan for saksbehandlingen. 

Dette sakspapiret kommer i korte trekk til å skissere to utfall: 

1. AKT legges ned  
2. Landsmøtet pålegger LS i sin påfølgende periode til å revidere retningslinjene for 

AKT og legge en strategi med hensyn på alle innspill som kom under LM. 
 
Vedtak:  
Landsstyret gir Henriette ansvar for å forberede sakspapirer og utforme en plan for 
saksbehandlingen, og føre saken om AKT under landsmøtet 2022. 
Enstemmig vedtatt. 
 

3.5 Forberedelse til møte med Huskomiteen  
 



Eilif innledet til saken: 
Fellesmøter med Huskomiteen er vår arena for å fronte våre syn på forvaltningen av 
eiendommene NSKF driver på vegne av NKS.  
 
Hva vil vi ta opp når vi har muligheten? 
Hva er viktig for vår organisasjon når det er snakk om eiendommer, møtelokaler og kollektiv? 
 
Saksansvarlig leder oss gjennom en liste med aktuelle punkter, og alle representanter 
oppmuntres til å komme med innspill og forslag.  
 
Innspill: 

- Bytte ut låser i S13.  
 
 
3.6 Velge styreinstruktører 
 
Rogjella innledet til saken: 
For å gjennomføre styrekurs for lokalforbundene trenger vi styreinstruktører. Vi lyste ut 
vervet på våre nettsider og promoterte dette på Facebook med sponsende innlegg. Vi har fått 
to søkere: Eilif Tanberg og Henriette A. Smeby 
 
Innspill: 
Komiteen som skal revidere styrehåndboka, funderer på hvordan styreinstruktørvervet skal bli 
jækla fett.  
 
Forslag (fra sakspapirer):  
Landsstyret vedtar at Eilif og Henriette blir styreinstruktører 
 
Forslag – tillegg (fra Aurora): 
Landsstyret vedtar at Eilif, Henriette og Rogjella blir styreinstruktører 
 
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtar at Eilif, Henriette og Rogjella blir styreinstruktører. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.7 Velge AKT-redaktør 
 
Rogjella innledet til saken: 
Ved sist LS landet vi på å lage en komite på noen som skulle følge prosessen rundt jakten på 
en ny AKT redaktør.  Det ble vedtatt at Rogjella og Tea skulle se nærmere på dette. Vi har to 
søkere. Vi har hørt rundt om hvem som skulle tenke seg å ha vervet. Vi er også i en prosess 
inn mot landsmøtet hva vi ønsker at AKT skal være videre. Jeg tenker det kan være lurt å 
utlyse stillingen igjen og utsette å innsette en redaktør. 
 
Jonas Skjemstad Rønning og Henriette Apenæs Smeby er søkerne. 
 
Innspill:  



Spørre søkerne om hva som er motivasjonen og hvordan de ser for seg å kombinere vervene 
de allerede har.  
 
Forslag (fra sakspapirer):  
Landsstyret vedtar å utsette å innsette en redaktør og lyse ut stillingen igjen. 
 
Forslag – tillegg (fra Aurora): 
Landsstyret vedtar å utsette å innsette en redaktør til neste ordinære LS-møte og lyser derfor 
ut stillingen igjen. Rogjella og Tea er fortsatt komité. Søkerne fra denne runden tas med 
videre.  
 
 
Vedtak:  
Landsstyret vedtar å utsette å innsette en redaktør til neste ordinære LS-møte og lyser derfor 
ut stillingen igjen. Rogjella og Tea er fortsatt komité. Søkerne fra denne runden tas med 
videre.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
3.8 Velge delegater General Assembly WSCF 
 
Eilif innledet til saken: 
LS har i oppgave, ifølge våre vedtekter, å velge delegater til General Assembly (GA, tilsvarer 
generalforsamling) i Verdensforbundet (WSCF).  

Det er som vanlig litt uklarhet rundt GA i WSCF, men siste oppdatering er at det skal skje i 
Berlin i juni.  

På GA vedtas retningslinjer for WSCF, samt et slags budsjett og nye styremedlemmer - 
kanskje? Man vet aldri med WSCF.  

I første omgang trenger vi folk fra NKS som kan representere oss.  

Det er anledning for å melde seg, eller komme med forslag til folk som kunne vært interessert 
i å delta.  

Jeg har, i all ydmykhet, valgt å foreslå meg selv, men også her er jeg åpen for endringer. 

 
Forslag (fra sakspapirer):  
Eilif Tanberg og X skal representere NKS på General Assembly i WSCF i 2022. 
 
Forslag (fra Henriette):  
Eilif Tanberg skal representere NKS på General Assembly i WSCF i 2022. 
 
 
Vedtak:  
Eilif Tanberg skal representere NKS på General Assembly i WSCF i 2022. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 
 
Oslo, 27.01.2022 
Aurora Marie Nome 
 
 
Godkjent i landsstyret 27.02.22. 


