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Torsdag 23. september 2004
Sak 01
Leder, Pham Cong Thuan, åpnet møtet og ønsket velkommen. Det ble holdt opprop.
Sak 02 – Valg av møteledelse
Følgende personer ble valg ved akklamasjon
Ordstyrere:
Pål Bratbak og sr. Anne-Bente Hadland
Referenter:
Chris Nyborg og Maria Mouland
Protokollunderskrivere:
Lisa McFadden og Henrik Emil Greve
Tellekorps:
Marius B. Horn, Marta Bivand Erdal og Helga Koinegg
Redaksjonskomite for vedtekter:
Marta Bivand Erdal, Pål Bratbak og sr. Anne-Bente Hadland
Redaksjonskomite øvrige punkter:
Pablo Barrera, Kjersti Meyer Petersen, sr. Katarina Pajchel
Sr. Anne-Bente instruerte i møteteknikk og opplyste om frister for forslag til
redaksjonskomiteene. Pål opplyste om skilt for innlegg m.m., om saksbehandlingens gang og
om avstemninger.
Sak 03 – Godkjenning av møteinnkalling
Forslag:Innkalling til landsmøtet 2004 godkjennes.
Vedtatt ved akklamasjon.
Sak 04 - Godkjenning av dagsorden
Forslag: Landsmøtet vedtar dagsorden for møtet, med endring, tillegg av sak 18 eventuelt.
Vedtatt ved akklamasjon.
Ingen saker meldt til eventuelt.
Sak 05 – NUKs årsrapport
Thuan og Thea presenterte årsrapporten.
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Forslag: Landsmøtet godkjenner årsrapporten for 2003/2004, inkludert tillegg om
internettredaksjonen presentert i landsmøtepapirene.
(Protokolltilførsel): Det er ønskelig med statistikk over antall deltagere og ledere på NUKs
leirer og andre arrangementer i senere årsrapporter.
Forslag vedtatt ved akklamasjon.
Ekstra:
Brev fra PROs leder Ewa Bivand lest opp av PROs nestleder Chris Nyborg.
Møtet hevet kl. 22.00.
Fredag 24. september 2004
Møtet satt kl. 10.00
SAK 06 – REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR 2003
Saksinnleder: Helga Koinegg.
Regnskapet viser et underskudd på kr 275.435,-, og negativ egenkapital på kr 206.947,- pr.
31.12.2003. Revisor har godkjent regnskapet.
På spørsmål ble det opplyst at trykkekostnader og porto har økt kraftig.
–

Postens takster har økt kraftig, og Q trykkes nå i farger.

Orientering fra Thuan: Det er stort gap mellom inntekter og kostnader på leirer. Dersom en
større andel av leiravgifter ble innbetalt, ville underskuddet vært betraktelig redusert.
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
- Vedtatt ved akklamasjon.
SAK 07 – NUKS ARBEIDSPROGRAM FOR 2004/2005 OG AKTIVITETSPLAN FOR
2005
Saksinnledere: Heidi Øyma og sr. Katarina Pajchel.
Forrige landsmøte var veldig kreativt, og AUV har ikke kunnet fullføre alle
punkter i arbeidsprogrammet. Det er derfor ikke tenkt gruppearbeid om arbeidsprogrammet

–
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denne gangen, da flere av punktene fra forrige program skal videreføres. Det er også tenkt at
LS skal jobbe videre med å utdype programmet som blir vedtatt.
Foreslåtte punkter
1.
Økning av medlemsmassen
Nødvendig for ikke å gå konkurs
Ansvar: LS/AUV
• Enklere innmelding
• Opplysning om givertjeneste
2.
Leirtilbud og leirlederkurs
Ansvar LUT/sekretariatet
• Finne leirsjefer
• Arrangere leirsjefsamling
• Finne leirsteder
• Utarbeide informasjonsmateriell og sende dette ut i god tid
3.
Karitativt arbeid
Ansvar: KUT
• Adventsakjonen
• Nord/Sør tema
• Karitativ helg
• Idébank
• Samarbeid med Caritas Norge
4.
Blader og informasjonsmateriell
Ansvar: LS/AUV/redaktørene
• Nedsette informasjonsutvalg
• Markedsføre bladene
• Evaluere ordning med utsending til alle reg. katolikker i aldergruppen
• Videreutvikle blader og internettsider
• Utgi informasjonsmateriell for barn og ungdom om katolsk tro
5.
Samarbeid og støtte til barne- og ungdomsarbeid i menighetene
Ansvar: Ressursgruppen/AUV/DR-rep./sekretariatet
• Utarbeide ressurshefte
• Oppfordre lokallag til å stille med representant til menighetsrådet
• Oppfordre LL og DR-leder til å arrangere møter mellom grupper i eller på tvers av
menighetene
• Lage informasjonsfolder for barn og barnefamilier
• Plakat for NUK
• Jobbe med kurs som NUK kan tilby i menighetene og til LL
• Sende folk til menighetene og LL når det trengs
• Jobbe med selv å ta initiativ til å besøke menigheter og LL
Norges Unge Katolikker (NUK)
Akersveien 16a, N-0177 Oslo • Telefon: 23 21 95 40 • E-post: nuk@nuk.no Internett: www.nuk.no •
Org. nr: NO 971 494 425 • Bankkonto: 3000 16 91399

NORGES UNGE KATOLIKKER
REFERAT FRA LANDSMØTET 2004
6.
Ledertrening og ledersamling
Ansvar: Ledertreningsutvalget
• Høst- og vårsamling
• Videreutvikle ledertreningsoplegget
• Lederseminar 18+ hver vår/høst
• Følge opp arbeidet med formasjonsplan i samarbeid med prestene
7.
Barnearbeid i NUK
Ansvar: LS/AUV
• Hjelp til å arrangere barnemesser
• Støtte etablering av barnekor
• Støtte menigheter som ønsker å satse på ministrantarbeid – Ministrantutvalget
• Barnekorhelg våren 2005
• Ledertrening av leder for barnegrupper
8.
Ny sangbok
Ansvar: AUV/Sangbok-gruppen
• Finansieres ved salg til menigheter/LL
• Profil: Ungdom? Hva med barn?
• Blant emner: Meditasjon, Taizé, tilbedelse, lovsang, WYD m.m.
• Noe må lages til WYD
9.
Verdensungdomsdagene i Köln 2005
• Ansvar: LS/AUV/sekretariatet/Köln-gruppen
• Koordinere påmelding fra andre grupper i Norge
• Arrangere tur til Köln
10.

•

Annet
Sportshelg

Forslag til aktivitetsplan lagt fram. Datoene vedtas ikke, og kan endres senere.
«Summepause» ved bordene vedrørende arbeidsprogram og aktivitetsplan.
Debatt:
• Klargjort at nummereringen av punktene ikke er en gradering
• Biskopen: Må tenke på mulighetene for å koordinere informasjonsvirksomhet fra
NUK med menighetsbladene. NUK kan dermed spare mye trykkekostnader.
• Arbeidsprogrammet er en viktig mulighet til å påvirke hva NUK skal jobbe med neste
år.
• Distrikt Oslo tenker på å foreslå et punkt om flerkulturelt samarbeid under punkt 5.
Fristen for forslag er lørdag kl 21.00. Saken tas opp igjen på søndag med redigerte forslag.
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SAK 08 – VERDENSUNGDOMSDAGENE I KÖLN 2005
Saksinnleder: Pham Cong Thuan
Dette er en informasjonssak.
SAK 09 – VALG AV ADVENTSAKSJONSPROSJEKT FOR 2005
Saksinnleder: Kjersti Meyer Petersen
Orientering om hvorfor vi har Adventsaksjonen, og om årets forslag til tema og tilhørende
prosjekt.
Marta Bivand Erdal orienterte om Caritas.
Wanda Czynski orienterte om Karitativt utvalg.
Forslag presentert av Marta (A), Wanda (B) og Kjersti (C):
A:
Kvinner og utvikling – Vietnam
Støtte til Caritas' arbeid i An Phu; redusering av fattigdom med fokus på kvinners stilling og
muligheter. Øke befolkningens bevissthet om demokratiske verdier og fremme Kirkens
mulighet til å være aktør i det sivile samfunn. Lære landsbyboerne, som er tvangsflyttet fra
kysten, om landbruk, helse m.m.
B:
Menneskets ukrenkelige verdighet – Balkan
Arbeid for å bekjempe «trafficking», handel med kvinner og barn. Bygge et effektivt nettverk
av alle aktører i det sivile samfunn som arbeider mot trafficking.
C:
Miljø og skapelsens forvaltere – Brasil
Arbeid for å fremme sameksistens med det semi-aride landskapet i Nordøst-Brasil, i stedet for
å bekjempe det.
Vann- og matvaresikkerhet, demokratisk innflytelse og sosial
mobilisering.
Debatt:
• P. Y oppmaner til varsomhet med uttrykksformene vedrørende prosjektet i Vietnam
fordi man samarbeider med regjeringen som er for fri abort og spredning av
prevensjonsmidler.
• Minner om at NUK ikke velger bort noen prosjekter; Caritas vil uansett jobbe med
alle. Spørsmålet er hva NUK skal arbeide spesielt med i adventstiden 2005.
• Flere uttrykte støtte til prosjekt B. Følgene av trafficking er synlige i Norge, og det er
et prosjekt som kan engasjere menighetene. Det foregår arbeid mot trafficking i
Norge, og NUK vil kunne synliggjøre seg selv ved å delta i dette arbeidet.
Avstemning:
Stemmeberettigede: 53
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Tema A: 6
Tema B: 38
Tema C: 9
Avholdne: 0
Tema B vedtatt.
SAK 10 – MEDLEMSKONTINGENTEN 2005
Saksinnleder: Pham Cong Thuan
Forslag til vedtak: NUKs kontingentsatser forblir uendret i 2005.
Vedtatt ved akklamasjon.
SAK 11 – BLADENE
Saksinnleder: Thea Andersen Tande
Forslag til vedtak: LM går inn for LS' forslag om å sende blader kun til betalende medlemmer
i 2005, samt en fullstendig behandling av NUKs bladsatning på LM 2005.
Kontrollkomitéen påpekte viktigheten ved oppfølging ved neste LM dersom ikke nye
vedtekter går gjennom.
Det ble uttrykt støtte for forslaget, og ingen alvorlige innsigelser.
Vedtatt ved akklamasjon.
SAK 12 – BUDSJETT 2005
Saksinnleder: Pham Cong Thuan
Thuan orienterte om den økonomiske tilstanden pr. 31.07.2004. 1.400 000 i inntekter, og 850
000 i utgifter. Disse tallene er misvisende, fordi ikke alle utgifter på leirer og personale er
inne i regnskapet. Med stramt regime ut året kan det gå bra, kanskje til og med litt i pluss.
Negativ egenkapital på 206 000 pr. 31.12.2003, og 275 000 i underskudd i 2003. Skylder
OKB for utgifter til personale. For å ha forsvarlig drift, og mulighet til å gjennomføre
prosjekter, trengs penger; det trengs også penger på konto til enhver tid til utgifter. Hadde
NUK skyldt penger til andre enn OKB, hadde faren for inkasso vært stor. Har litt penger på
bok, men det er kun fordi OKB har gitt utsettelse på tilbakebetaling. Derfor viktig å tenke
nøye gjennom budsjettet, slik at de knappe ressursene blir forvaltet riktig.
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Budsjettforslaget har et overskudd på kr 86,-, som er et tilfeldig tall; det er et nullbudsjett.
Forslaget ble ikke sendt ut med landsmøtepapirene, fordi det var viktig å ha så reelle tall som
mulig og til det trengtes tall fra 2003-regnskapet, som ikke var klare da LM-papirene ble
sendt ut. Forslaget er laget av Økonomisk utvalg.
Forslaget er ekstremt stramt; dersom man foreslår andre prosjekter, må det settes opp et
alternativt budsjett som går i null eller overskudd.
I forhold til fjorårets budsjett er de fleste tall kuttet ned.
• Personalutgifter øker pga. lønnsutviklingen og ønske om sommervikar. Vikaren er
lønnsom, spesielt i forhold til leirene fordi de kan følges opp bedre.
• Statsstøtten er forutsatt uendret.
• Kontingentsatser er vedtatt uendret, det samme gjelder lokallagsandel.
• Høyere telefonutgifter for AUV; alle AUV-medlemmer får dekket 500,- dersom de
søker om det.
• Penger er satt av til det nye Ministrantutvalget
• Nytt av i år er egne budsjetter for hvert utvalg.
• Ressursgruppen er det gamle lokallagsutvalget, som har en del utgifter til trykking av
materiell
• Karitativt utvalg så og si selvdrevet. Støtte fra Caritas, LNU, staten m.m.
• Barnehelg og karitativ helg er nye poster. Begge skal være i menighetene, og det er
budsjettert med overskudd for NUKs del. Deltageravgiften for alle arrangementer er
økt med kr 50,-.
• Forslag om økning av prisen på leirene fra 1.500 til 1.750,-. Leirene går med store
underskudd. Annen praksis som er foreslått er at reiserefusjoner ikke skal overstige
1.500,- pr. person, og 1.000,- innenfor Sør-Norge. Med egenandel på 300,- bør dette
holde til å dekke billigste flyreise.
• Tallene for blader er de mest sannsynlige pr. i dag. Ikke mulig å få på plass nye avtaler
med trykkerier i tide til LM. Kontingent gir 110,- inn pr. medlem, og 4 blader pr. år
koster mellom 80,- og 100,- pr. medlem.
• Ikke budsjettert med salg av bønnebøker, sangbøker m.m., da det er umulig å forutse
dette.
• Renteinntekter er høyt budsjettert.
• Tap på krav 15.000,- er kanskje lavere enn realistisk.
(Protokolltilførsel): Det er ønske om at kommende budsjettforslag settes opp sammen med
regnskapet for året før.
Svar: Dette var ikke mulig nå da regnskapet ble ført etter annen ordning i 2003. Det bør kunne
gjøres til neste år.
For enkelte vil det ikke være mulig å komme på møter og andre arrangementer dersom det
settes et tak på reiserefusjon.
Svar: Det er åpent for å vurdere dette individuelt, slik at ingen skal ekskluderes.
Forslag om å lage en resolusjon til PRO om øremerking av midler overført fra staten i
forbindelse med dåpsopplæringsreformen i Den norske kirke.
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Forslag til alternativt budsjett må leveres innen lørdag kl. 21.00.
Votering utsettes etter planen til søndag.
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Referat fra saksgang sak 13
Forslag til nye vedtekter for NUK
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SAK 13 – FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE KATOLIKKER
Biskopen innledet. Vi har arrangert et stort seminar om arbeidet for barn og unge, hvor det
blant annet kom tydelig fram at NUK vil ha en tettere sammenknytning med Kirken. Det ble
derfor nedsatt en gruppe som arbeidet med vedtekter og struktur for å se hvordan dette kunne
gjøres. Målet var å lage en struktur som gjør NUK til Kirkens forlengede arm i arbeidet for
barn og unge. Mye i forslaget er kjent, men blant det nye er barne- og ungdomskontaktene
særlig viktig.
Saksinnledere: Konrad Tywoniuk og Marta Bivand Erdal
Vedtektene er den største saken på landsmøtet i år. Innledningen består av:
1. Forklaringen av saksgangen
2. Vitsen med nye vedtekter
3. De gjeldende vedtektene for NUK
4. Hvorfor trenger vi nye vedtekter?
5. Hovedtrekk i nye momenter
6. Forslag til nye vedtekter – kjapp gjennomgang.
Alternative forslag vil også bli presentert. Etter å ha gått gjennom alt, vil det bli holdt en
prøvevotering. Redaksjonskomitéen skal jobbe med forslaget natt til søndag.
Lørdag vil vi gå gjennom hver enkelt paragraf; derfor best få unna grunnleggende spørsmål i
dag.
Søndag skal det voteres over forslaget. Det er da ønskelig at man allerede lørdag har fjernet
flest mulige enkeltforslag. Vedtektssettet må være en helhet, slik at det på søndag blir stemt
over ett komplett sett.
På møtet skal det nye forslaget som er sendt ut og de nåværende vedtektene diskuteres. Det
kan ikke legges fram andre forslag på møtet. Dersom nye vedtekter ikke får 2/3 flertall, blir de
gamle stående. Forslagene kan redigeres, såfremt innholdet ikke endres. Tillegg til og
endringer av vedtekter trer i kraft ved avslutningen av landsmøtet hvor de vedtar, eller fra det
tidspunkt landsmøtet vedtar. Endringer av §§ 1-3 må godkjennes av Norsk Katolsk Bisperåd.
Landsmøtet godkjenner denne saksbehandlingen, markert med akklamasjon.
Hvorfor har vi vedtekter?
Hele poenget med NUK er katolsk barne- og ungdomsaktivitet. For at dette skal skje i ryddige
og riktige former, har vi vedtekter. Vedtektene gjør det mulig å kollektivt forholde oss riktig
overfor Kirken og myndighetene. Det er aktivitetene som er grunnen til at vi finnes, ikke
reglene. NUK er en demokratisk organisasjon. Det grunnleggende er ikke lederne, men
lokallagene og medlemmene. LM er høyeste organ, og «all makt ligger i denne sal».
NUKs gjeldende vedtekter
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•
•
•
•
•

Innledning og målsetning
Medlemskap og LL
NUKs organisatoriske oppbygning
Andre instanser
Øvrige bestemmelser

Hvorfor nye vedtekter?
Vedtektene er et redskap som skal sikre smidig og god drift av organisasjonen. Derfor er det
noen ganger nødvendig å endre vedtektene slik at de fungerer best mulig.
På seminaret skulle en gruppe sette opp et forslag, men klarte ikke å gjøre det. Oppgaven var
for stor. Derfor ble det etterpå satt ned en gruppe med blant annet biskop Schwenzer og
representasjon fra PRO.
Hovedtrekk i nye vedtekter
NUK ønsker å gjenspeile virkeligheten i barne- og ungdomsarbeidet i vedtektene. Dette betyr
at forholdet mellom NUK og menighetene kommer klart fram. Vi lager regler for en perfekt
verden, men vet at det ikke er slik. Derfor er det også noen regler for de situasjoner hvor ting
ikke er perfekt.
Konkrete forslag til endringer er:
• Barne- og ungdomskontakter i menighetene, med ansvar gitt av sogneprest og
menighetsråd, som er en voksen kontaktperson for alt barne- og ungdomsarbeid i
menigheten. Dette kan hjelpe små lag å blomstre, og koordinere arbeidet i de større
menighetene.
• Formålsparagrafen foreslås endret for å uttrykke en lojalitet til Kirken.
• Medlemsskap: I dag fra 0 til 35 år. I forslaget er det ikke lagt opp til at alle over 35 kan
være medlemmer, for da vil ikke staten lenger godta at NUK er en
ungdomsorganisasjon. Men voksne som ønsker å gjør en spesiell innsats, må kunne
føle seg inkludert. Medlemmer blir nå definert som de som betaler kontingent. Ikkebetalende barn og unge kan fortsette å være registrert, men kalles ikke medlemmer.
• Gruppers deltagelse i NUK er noe nytt. Det menes barne- og ungdomsgrupper som
ikke kan være demokratisk organisert og dermed ikke kan være lokallag. Dette kan
også hjelpe embryonale lokalgrupper som trenger litt tid og hjelp for å utvikle seg til et
lokallag med demokratisk struktur.
• Landsmøte annethvert år, og kontaktmøte mellom.
• Landsstyrets oppgaver og rolle. Mye som i dag, men mer tid til «store spørsmål»,
samt også to valgte barne- og ungdomskontakter som medlemmer.
• AUVs oppgaver og rolle. Mer ansvar for oppfølging av ansatte, budsjett osv.
• Økonomisk utvalg. Egentlig ikke noe nytt, men har et stort ansvar som må presiseres.
Gjennomgang av forslaget
§1 Formål
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• Mye av paragrafen er lik den gamle
• Lagt til: NUK som organiasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken...
• Endret «synliggjøre en levende og ung kirke der det er rom for både tro og tvil» til
«synliggjøre en levende og ung kirke».
• To alternative forslag (i sakspapirer). A er en språklig endring. B definerer NUK
som under biskopenes hyrdeansvar.
• § 3 i nåværende vedtekter fjernes
§§2-3 Medlemsskap
•

Medlemsskap mulig for de over 35 år ved behov

§4 Den lokale virksomheten
•
•
•
•
•

Grupper kan sende representanter til LM
Lokallag må ha valgt styre (ikke barnegrupper), levere årsrapport og regnskap årlig
(lite forandring fra tidligere), og ha minst fem betalende medlemmer. Dette er statlige
krav til støtteberettigede organisasjoner.
Leder i LL må være over 15 år.
Nedleggelse kan skje lokalt, eiendeler til disposisjon for menighetens barne og
ungdomsarbeid; AUV kan gjøre unntak. AUV kan oppheve tilknytning til NUK
dersom et lag eller gruppe ikke oppfyller kravene.
Alternativt forslag: NUK anerkjenner at ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet
påhviler sognepresten personlig.

§5 Den regionale virksomheten
• Det er gjort endringer som tar hensyn til tilsluttede grupper.
§6 Landsdekkende, demokratiske sammenslutninger
•
•

Ny paragraf som åpner for at interessegrupper kan slutte seg sammen og møte med
stemmerett på LS.
Dette gjelder f.eks. en sammenslutning av ministrantlag.

§7 Landsmøtet
•
•
•
•

Landsmøte annethvert år
Kontaktmøte mellom landsmøtene
De oppgavene LM har, må gjøres for to år av gangen Dette betyr f.eks. AUV valgt for
to år, arbeidsprogram for to år, budsjett for to år osv.
Neste landsmøte skal være i 2005, da LM kan bestemme når endringen skal begynne å
gjelde. LM blir derfor bedt om å bestemme at denne endringen innføres fra 2005
dersom den blir vedtatt.
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•
•
•
•
•

Grupper får én representant med fulle rettigheter og en observatør med tale- og
forslagsrett på LM
Barne- og ungdomskontaktene velger selv 2 representanter som har fulle rettigheter på
LM
Karitativt tema velges på kontaktmøte de årene det ikke er landsmøte
AUV utvides til 4 medlemmer, 2 vara + leder (§ 9b)
Alternativt forslag: det spesifiseres i §7 hvem som har stemmerett, talerett og
forslagsrett.

§10 Landsstyret
• Nytt: To barne- og ungdomskontakter (§10a)
• En representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som er anerkjent av
NUK (§10a)
• Revidering av budsjettet (§10c)
• Nettverksbyggende funksjon (§10c)
§11 Arbeidsutvalget
• Beslutningsdyktige når 4 stemmeberettigede er tilstede
• AUV skal forberede og gjennomføre LM; tidligere var det LS som gjorde dette (§11d)
• Godkjenner oppretting og nedlegging av lokallag; tidligere LS
• Oppretter/oppløser utvalg; tidligere LS
• Ansvar for de ansatte
• Ansvar for å lage instrukser for utvalg og komitéer
• Utnevner redaktører
• Flere medlemmer – leder, 4 medlemmer og 2 vara – fordi AUV har flere oppgaver
• Blir valgt for to år
§12 Økonomisk utvalg
• Ikke nytt, men nevnes spesifikt i vedtekter i motsetning til tidligere
• Nødvendig pga. to år mellom landsmøtene og for å få god økonomistyring
• 1 AUV-medlem, 2 utnevnt av AUV, organisasjonssekretæren i NUK og evt. 1 ekstra
medlem utnevnt av AUV ved behov
§13 Revisor
• Ingen spesielle endringer, bare reformulering pga. LM annethvert år
§14 Vedtektsendringer
• Justeringer for å passe med andre vedtekter
§15 Oppløsning
• Ingen spesielle endringer, justering for å passe med andre vedtekter
Alternativt forslag, ville blitt 13d.
• Om behov for biskopenes godkjenning av vedtektsendringer, trukket av AUV, ikke
foreslått på nytt til nå.
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Alternativt forslag, klagerett.
• Ledd b er trukket av AUV, ikke foreslått på nytt til nå.
• Ledd a: Menighetene gis klagerett over lokallagenes drift, med LS som klageorgan.
Rådgivende uttalelse fra menighetens sogneprest. I klagesaker av prinsipiell betydning
skal saken forelegges for LM.

Møtet hevet kl. 21.30
Lørdag 25. september 2004
Møtet satt kl. 10.00
Sr. Anne-Bente innledet om demokrati i og utenfor Kirken.
SAK 13 – FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE KATOLIKKER
forts.
Saksinnledere: Heidi Øyma og Pham Cong Thuan
Meningen var å ha en kort innledning for dem som kom etter dagens gjennomgang. Da det
ikke var behov for noen gjennomgang, ble det i stedet åpnet for at man spør saksinnlederne i
pausen.
Saksinnledere: Marta Bivand Erdal og Konrad Tywoniuk.
Gjennomgang av paragrafene en etter en, men også noe tematisk inndeling. Håp om å kunne
stemme over formålsparagrafen i løpet av dagen, mens det stemmes over resten i morgen.
§1 Formålsparagraf
Debatt:
•
•
•
•
•

Det er tilsynelatende en uoverensstemmelse med setningen «NUK er en
sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag...» med setningen i den nye
brosjyren, «NUK er navnet til Kirkens egen organisasjon for barn og ungdom».
Selv om sømmene ikke er perfekte, må vi prøve å kombinere demokratiet i NUK med
Kirkens hierarki, og se hva framtiden bringer.
Ordene man bruker og innfallsvinkelen man har varierer i forskjellige typer
dokumenter.
NUK bestemmer selv hvordan vi definerer organisasjonen, men ikke om den er
Kirkens barne- og ungdomsorganisasjon – det er det biskopene som bestemmer.
Problemer i forhold til disiplin på leire ble tatt opp, i lys av paragrafens setning
«Bygge opp en katolsk identitet...».
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•

Svar: Dette er ting som kan tas opp i forbindelse med arbeidsprogrammet.

Alternativt forslag A:
Redaksjonskomitéen kan vurdere forslaget.
• «... til for...» angir noe annet enn «... åpen for...»
• «... åpen for ...» kan være en passiviserende formulering
Alternativt forslag B:
• Heidi: Formulerte forslaget. Det er forskjellige tanker om hvordan forholdet til
biskopene er, og dette er en formulering som forklarer dette forholdet.
• Er NUK en katolsk organisasjon?
• Uklart om NUK er en privat eller offentlig katolsk organisasjon.
• Forslaget er en presisering som er viktig i forhold til at NUK er underlagt flere
biskoper.
Redaksjonskomitéen får fem minutter til å formulere et fullstendig forslag.
Nytt forslag (alternativ B):
”…Organisasjonen er til for alle unge katolikker i Norge. Som katolsk organisasjon hører
NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd
i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.”
Stemmeberettigede til stede: 57
Krav for 2/3 stemmer er dermed 39.
Prøvevotering over de tre alternativer som foreligger:
1.
Gammel paragraf 1-3
1
2.
Landsstyrets forslag
3
3.
Landsstyrets forslag + alt. B
53
4.
Avholdne
0
Totalt

57

Forslag fra Thor Anders om å fjerne «katolsk organisasjon» inntil spørsmålet om status er
avklart.
• Vi mener en forsamling av mennesker som er katolikker.
• Biskopene må godkjenne dette igjen, og dersom de har noe å sette fingeren på vil de
gjøre det.
Alternativt forslag A del 1: (... åpen for ...)
Ingen opprettholder forslaget.
Alternativt forslag A del 2: (... gjennnom)
Ingen innvendinger mot å innarbeide forslaget.
Avstemning:
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1.
2.
3.
4.

Gammel paragraf 1-3
Landsstyrets forslag
Landsstyrets forslag + alt. B 57
Avholdne
0

Landsstyrets forslag + alt. B enstemmig vedtatt.
Videre innledninger om vedtektene v/ Marta og Konrad.
§2-3 Medlemsskap
•

•
•
•
•

Marta: Endringen vil åpne for individuelt direkte medlemskap i
nasjonalorganisasjonen. Det normale vil fortsatt være medlemskap gjennom et
lokallag, men dette tar hensyn til de som bor i områder der det ikke er noe lag. Det
åpner også for de voksne som er aktive i arbeidet.
Hva med lokallagsandelen for de individuelt innmeldte som ikke tilhører noe lag?
Svar: I utgangspunktet blir alle plassert i et lokallag
Svar: LS må diskutere hvordan man behandler de som ikke har noe lokallag.
Kontingentsats for medlemmer over 35 er ikke fastsatt, og kan tas under «Eventuelt».

Prøvevotering §2:
1.
Landsstyrets forslag
2.
Pablo: Presiseres i §2 at medlemmet har betalt kontingent
3.
Avholdne
Totalt

1
56
0
57

Pablos forslag vil påvirke §3 dersom det blir vedtatt.
§4 Den lokale virksomheten
•
•
•
•

Tilsvarer §5 i gamle vedtekter.
Da det er åpnet for at leder kan være over 35 kan nå et lokallag ha prest som leder.
Vedtekten om lokallag er styrt av de statlige reglene for tilskuddberettigede
organisasjoner. Kategorien grupper vil fange opp andre former for lag. (4b)
Kontinuitet kan kanskje sikres best gjennom en kombinasjon av prest og styre –
verken prest eller ungdom blir boende til evig tid. (4b)

Alternativt forslag 4 f.
• Forslaget handler ikke om NUKs lokallag, men om barne- og ungdomsarbeidet som
helhet.
• Vil ikke ha med setningen «Sognepresten bestemmer derfor sammen med sitt
menighetsråd hvordan dette best kan organiseres.»
Prøvevotering om oppretting av barne- og ungdomskontakter i menighetene:
• Det er ingen som viser uenighet i oppretting av ordningen.
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Tillegget om sognepresten
• Unødvendig tillegg, da det er selvsagt at vi anerkjenner sogneprestens autoritet i
menigheten. Kan misforstås av noen.
• Presiserer hvor barne- og ungdomsarbeidet organiseres, og dreier seg om barne- og
ungdomskontaktene.
• Feil i forhold til det man mente.
AUV trekker forslaget.
Ingen ønsker å opprettholde forslaget.
Prøvevotering over hele §4 viser overveldende flertall.
§5 Den regionale virksomheten
Innleder: Marta
Debatt:
• Chris: Det er ikke lenger nødvendig med vedtektsendring for å endre antall distrikter.
Prøvevotering over §5 viser overveldende flertall.
§6 Landsdekkende, demokratiske sammenslutninger
Innleder: Konrad
•
•

Helt ny paragraf
Ingen kommentarer fra salen

Prøvevotering over §6 viser overveldende flertall.
§7 Landsmøtet
Innleder: Marta
7a og 7b under ett, da de andre er svært like de gamle vedtektene.
• Marta: LM er tungt og kjedelig. Beslutningene er tunge, og kan gjelde for to år av
gangen. Kursen skal ikke være i sikk-sakk, og man kan derfor ta det for to år av
gangen. To år av gangen gir bedre kontinuitet for valgte tillitspersoner.
• Flere uttrykte at de er negative til forslaget om LM annethvert år. Særlig budsjettet og
valg sees som problematisk. I den vanskelige økonomiske situasjonen er det spesielt
viktig å få budsjettet til behandling hvert år.
• Kan gjerne bestemme arbeidsprogram for flere år, og velge for to år av gangen, men
budsjettet bør sees over hvert år. Det er også viktig at man gjennom sin tid i
organisasjonen får si sin mening på LM oftere enn annethvert år.
• Viktig at synspunktene kommer fram i debatten. Kanskje prøvevotering nå.
Prøvevotering:
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1. LM annethvert år
2. Avholdne:
•
•
•
•

•
•

1
Ca. 15

Er det økonomiske grunner på LM annethvert år.
Få på kontaktmøter tidligere, og vanskeligere å få noen til å stille til valg. Det var en
grunn til at man innførte dagens ordning.
Kontaktmøter før var noe helt annet, har ingenting med LM å gjøre.
Har nevnt arbeidsprogram og budsjett, men vil også nevne ressursene som brukes på
LM. I Sverige har de stiftsungdomsdag (bare et bispedømme i Sverige), der ungdom
fra hele landet samles. Et kontaktmøte kan være et seminar, ikke nødvendigvis på
Mariaholm, men gjerne i en av de større byene. Det viktigste er troen og aktivitet.
Vil ha LM hvert år, da det er en god mulighet for lokallagsledere til å få et ekstra dytt.
Årsrapport kommer uansett hvert år. Synes det krisemaksimeres, og støtter LM
annethvert år. «Må ha skikkelig samtale om budsjettet» er litt tull, det må vurderes
hele tiden uansett.

Ny prøvevotering:
1.
2.
3.

Forslaget om LM annethvert år
LM hvert år
Avholdne

7
34
10

§7c om innkalling til LM
Innleder: Konrad
•

Ingen kommentarer fra salen

§7 d m.fl. om de som skal delta på LM
Innleder: Konrad
7 f er ny, om grupper
7 g er ny, om barne- og ungdomskontaktene
Ingen kommentarer om 7d
Ingen kommentarer om 7e
Ingen kommentarer om 7f
Om 7g:
• Bra at de inviteres med, men ikke med stemmerett i LS.
• Sunt signal å sende til menighetene at også de kan ha sine folk på LM, og at de må
delta på LM og følge LS gjennom året.
• Trusselen i dag er ikke at voksne deltar med stemmerett, men at de ikke stiller opp.
Det er fortsatt ungdommen som har makten, men de voksne må delta.
• Tenk konkret på hvem man får med på denne måten, ikke alltid drømmesituasjonen.
På den annen side: Det er mange voksne som har mye erfaring, og det kan være bra.
Norges Unge Katolikker (NUK)
Akersveien 16a, N-0177 Oslo • Telefon: 23 21 95 40 • E-post: nuk@nuk.no Internett: www.nuk.no •
Org. nr: NO 971 494 425 • Bankkonto: 3000 16 91399

NORGES UNGE KATOLIKKER
REFERAT FRA LANDSMØTET 2004
•

God måte å vise at det ikke bare er på papiret menighetene skal være med, men også
konkret.

Prøvevotering om 7g viser overveldende flertall.
§ 7h om andre som kan møte på LM
• Ønskelig at gjester bare kan innvilges talerett i enkeltsaker
• Ønskelig med liste over de som kan delta på LM tilsvarende den som står under LM
og AUV
• Dersom dette blir vedtatt må redaksjonskomitéen endre flere ting, slik at ikke
paragrafen henviser til seg selv.
Prøvevotering om tillegg viser knapt flertall, 27 av 53 stemmer.
§ 8 Saker landsmøtet skal behandle
•

8 b gjelder dersom det blir LM annethvert år.

§9 Valg
•
•

Spørsmål om kontrollkomitéen.
Chris orienterte, og anbefalte å fjerne komitéen.

•

Konrad: Viktig å forstå hva man vedtar. Gjennom dette vedtaket er det mulig for
voksne å komme inn i styret.
Noen av de som er veldig aktive i dag vil ikke kunne stille som lederkandidat om et
par år. Det kan dukke opp gode kandidater som er over 35.
Foreslår å beholde paragrafen om studieråd, §10f.
9b sier ikke noe om tidsfrist for forslag til valg.
Kan ikke huske at LS har gitt valgkomitéen så mye makt.

•
•
•
•

Prøvevotering om §9a viser klart flertall.
Prøvevotering om §9b viser klart flertall.
§10 Landsstyret og §11 Arbeidsutvalget
Innleder: Marta
Mange av oppgavene som har ligget under LS, er flyttet til AUV. LS har fortsatt
oppfølgingsansvar overfor AUV, og har andre viktige oppgaver, men har ikke de daglige
oppgavene som bør kunne gjøres unna raskt. F.eks. bør man ikke trenge å vente inntil fire
måneder for å få godkjenning av nytt lokallag, å supplere et utvalg hvor noen flytter osv.
• Mye makt overføres fra LS til AUV, dette kan forårsake mye skade.
• Upassende å antyde at LM vil velge et AUV som vil skade organisasjonen.
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•

•

Vedtekter og praksis stemmer ikke overens. LS må bruke tid på orienteringer fra
AUV, og kan ikke diskutere viktige ting om organiseringen av barne- og
ungdomsarbeidet. Når vi velger tillitsvalgte, gir vi vår tillit til de som blir valgt. Det
kan skje et uheldig valg, men LS har den øverste kontrollen.
Forslaget fører til mindre byråkrati.

Prøvevotering over §§ 10 og 11 viser overveldende flertall.
§12 Økonomisk utvalg
Innleder: Marta
•

Ingen kommentarer fra salen

Prøvevotering om §12 viser overveldende flertall.
§13 Revisjon
Innleder: Marta
•

Ingen kommentarer fra salen

Prøvevotering om §13 viser overveldende flertall.
§14 Vedteksendringer
Innleder: Marta
•

Ingen kommentarer fra salen.

Tilleggsforslag § 14 d
• Trukket av forslagsstiller. Ingen ønsker å opprettholde forslaget.
Prøvevotering om §14 viser overveldende flertall.
§15 Oppløsning av NUK
Innleder: Marta
•

Chris: Formuleringen avhenger av om man velger LM hvert år eller annethvert år.
Redaksjonskomitéen bør legge tilrette for dette.

Ny § Klagerett
Innleder: Marta
Ledd b er trukket av LS; det vil være en krise dersom det vedtas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viktig å ta stilling, den må ikke bare gli inn.
Thuan: Spurte om alle forsto; en del er usikre. Thuan forklarte. Gir en mulighet for
menighetene til å klage på lag som de mener bryter med NUKs formål.
Ønsker å få definert «prinsipiell betydning».
LS må definere det selv i hvert tilfelle, gjerne sammen med ungdomspresten; det er
saker som de selv ikke kan ta stilling til.
Hensikten med paragrafen er positiv, det er en formell kanal man kan bruke i stedet
for frustrasjon og ryktespredning.
Biskop Schwenzer og ungdomspresten ønsker denne paragrafen.
Ikke gå med på dette fordi det er sent og dere er lei, men tenk gjennom det, for dette er
noe nytt. Det er viktig at vi er enige av de rette grunnene.
Det er viktig å lese formålsparagrafen, for dette er en mulighet for å sikre at laget
virkelig følger den.
Hva slags konsekvenser kan det få:
LS vil ta kontakt med laget og sognepresten som har klaget, og hjelpe til med å finne
en løsning som alle kan være fornøyd med.
Elia: Tror dette bidrar til klarere forhold til alle voksne grupper NUK skal samarbeide
med.
Dreier seg om å være rak i ryggen, å stå for formålsparagrafen vår.
LS kommer ikke til å skyte oss, vi kommer til å få hjelp.
Det er ønske om gjensidig klagerett.
Thuan: Bør vi som er i PRO ta det med dit i forbindelse med vedtekter for barne- og
ungdomskontaktene?
Ja (med bifall fra andre)
Mot paragrafen, fordi den er basert på noe negativt. Den vil ikke bidra til å bedre
ungdomsarbeidet.
Sr. Anne-Bente: Kan være en god paragraf, fordi mange klager er uspesifikke og
grunnløse; dette vil tvinge de som klager til å gjøre det ordentlig.

Prøvevotering om ny § viser klart flertall.
§ 7a og b om LM
AUV har bedt om å få presentere sine synspunkter nærmere.
•
•
•

Ikke så viktig for meg personlig om det blir ett eller to år mellom, men viktig å få
tilbakemelding.
Det virket som om vi i LS ville ha bort LM fordi det er så kjedelig. Hovedfokus var
kontinuitet, gjennom valg for to år, arbeidsprogram for to år osv. Det virker som om
det er flertall for å beholde LM hvert år.
Noen argumenter som var oppe under LS' diskusjon. Det er viktig at man vet hva
alternativene egentlig er. To år er en lang periode når man er ung, og man vegrer seg
for å binde seg. Samtidig ville et slikt vedtak legge mer tyngde til de vervene man
binder seg til. Man vil ha mulighet til å opprettholde AUV underveis ved evt.
suppleringsvalg underveis, bygge opp rutiner og strukturer som gjør det lettere å holde
kontroll underveis med økonomi, budsjett og arbeidet ellers. AUV får flere oppgaver
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•

•

•
•
•
•

og kan drive tingene, og det blir lettere å la det gå smidigere i lengre perioder. LM
annethvert år krever mer helhetlig arbeid. DR-representantene ville nok få mer ansvar.
Bakgrunnen er kontinuitet, de samme personene skal sitte i AUV og LS lenger. Men
hvem er kontinuiteten for? Den er fin for de som sitter i LS og AUV, men hva med de
som bare er tilstede på LM? Blir forholdet til den sentrale organisasjonen bedre eller
dårligere dersom man bare kommer annethvert år? Ender vi opp med ekstraordinært
LM annethvert år? Hvis kontaktmøtet blir ekstraordinært LM hver gang, hvem
kommer da? Oppfordret til å stemme for LM hvert år.
Tror vi kanskje er veldig redde, for å miste innflytelse, for ikke å bli hørt. Vil at man
skal se på mulighetene. Kontaktmøtet kan gi en rekke nye muligheter, demokratiske
muligheter. Kan samles og snakke om det vi selv ønsker å ta opp. Kanskje et mer
direkte demokrati. Tror kontinuitet vil komme lokallagene til gode, fordi ledelsen får
mer tid til lagene. Opp til LM å bestemme hva møtet skal handle om og hvem som
skal stemme.
Harald: Å stille til valg og sitte i to år er ikke noe nytt. Noen år siden i NUK, men har
selv sittet i to år. Ikke la argumentet om at folk ikke vil stille i to år hindre dette, for
dette er praksis i mange ungdomsorganisasjoner.
Kunne det vært mulig å ta en mellomløsning, med LM hvert år, og valg av halve AUV
annenhvert år?
Vi kan ikke gjøre dette nå, da det ikke foreligger noe forslag om en slik løsning. Man
kan tenke på det til neste møte.
Tror det heller mot årlig LM, men tror ikke det er entydig negativt med annethvert år.
Det er kanskje litt for tidlig; prøve enda et år å få NUK mer på bena, og etterhvert får
vi det kanskje til å rulle og gå.

Prøvevotering viser flertall for møte hvert år.
LS opprettholdt sitt forslag.
SAK 14 – PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL VALG
Innleder: Wanda Czynski
Fortsatt mulig å stille fram til i morgen, men det er noen som er spurt av komitéen.
Valgkomitéens kandidater presenterte seg.
I tillegg til kandidatene som er presentert i sakspapirene:
•
•
•

Vara: Marius Horn
Fast: Konrad Tywoniuk
Lederkandidat: Pham Cong Thuan

Som alt annet som har skjedd i Thuans ledertid, stiller han som kandidat fordi han er utsatt for
kvinnelig list. 
Dersom noen ønsker å stille, kan de komme til Wanda, eller melde seg i morgen ved valget.
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Møtet hevet kl. 21.50.
Søndag 26. september 2004
Møtet satt kl.10.05
SAK 13 – FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NORGES UNGE KATOLIKKER
forts.
Sr. Anne-Bente innledet. Vi skulle stemme over hele sett med vedtekter, men dette ville
betydd 16 forskjellige sett. Derfor blir de paragrafene som ikke påvirker andre deler av
vedtektene behandlet separat, for så å ta spørsmålet om landsmøtets hyppighet til slutt. Til
slutt må det bestemmes når vedtektene skal tre i kraft.
Stemmeberettigede i salen: 55
Dette betyr at 37 stemmer utgjør 2/3 flertall.
§2-3 Medlemskap
Omformulering
1.
LS' forslag
2.
Pablos forslag

0
55

Pablos forslag enstemmig vedtatt.
§ 7a LM
Liste over hvem som møter på LM (tilføyelse A)
1.
LS' forslag
2.
Thuans forslag

0
55

Thuans forslag enstemmig vedtatt.
Begrensning av gjesters talerett
1.
LS' forslag
2.
Thuans forslag
3.
Avholdne

2
50
3

Thuans forslag vedtatt med mer enn 2/3 flertall.
§15 Klagerett
Innføring av klagerett for menighetene
1.
LS' forslag

3
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2.
3.

AUVs forslag
Avholdne

47

5

AUVs forslag vedtatt med mer enn 2/3 flertall.
§7a om LMs hyppighet
1.
2.
3.

LS' forslag med LM annethvert år
Alternativ med LM hvert år
Avholdne

7
43
5

Alternativt forslag med LM hvert år vedtatt.

Avstemning over nye vedtekter
1.
2.
3.

Nye vedtekter erstatter de gamle
Gamle vedtekter beholdes
Avholdne

55
0
0

Forslaget om nye vedtekter ble enstemmig vedtatt.
Vedtak om når vedtektene skulle tre i kraft
Forslag om at vedtektene skal tre i kraft umiddelbart.
Det ble presisert at § 1 ikke trer i kraft før den er godkjent av Norsk Katolsk Bisperåd.
Enstemmig vedtatt.
Sak 10 – KONTINGENT 2005 (forts.)
Da saken ble behandlet første gang, var ikke kategorien medlemmer over 35 år med. Det må
derfor tas et nytt vedtak i saken slik at alle medlemskategorier er dekket.
Innleder: Heidi
Det innføres en ny kategori i oversikten over kontingentsatsene.
Forslag:

Barne- og ungdomskontakt kr 0,Enkeltmedlem fra og med 26 år til og med 35 år, samt tillitsvalgte over
35 år kr 250,-

Dette vil da ikke gjelde andre voksne ledere. Det er forståelse for at «kr 0,-» oppfyller §2 om
betalende medlemmer.
For
Mot

37
1
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Avholdne

16

Forslaget vedtatt.
Sak 18 EVENTUELT
Ingen innkomne saker.
SAK 07 – NUKS ARBEIDSPROGRAM FOR 2004/2005 OG AKTIVITETSPLAN FOR
2005 forts.
Innledere: Sr. Katarina og Pablo
Se vedlegg for fullstendig vedtatt arbeidsprogram.
Redaksjonskomitéen har innbakt noen av de innkomne forslagene i forslaget til
arbeidsprogram for NUK 2004/2005. Noen forslag er ikke tatt med, da disse enten ikke er
gjennomførbare pga budsjettet, eller skal gjennomføres uten å taes med i arbeidsprogrammet
(se forklaring på de enkelte punktene).
1. ØKNING AV MEDLEMSMASSEN
• Ad informasjonsturer til menighetene om medlemskap i NUK og bladene: intensjonen
er å bruke distriktsledere til dette
2. LEIRTILBUD OG LEIRLEDERKURS
• Ad punktet om Leirhåndboken: Ordensregler for leir revideres i forbindelse med
oppdatering av leirhåndboken. Leirutvalget har bedt om ny utgave, og det er planlagt
at denne skal foreligge i januar 2005.
1. Marta: Det er tanker om en ansvarserklæring som deltagere må signere
2. Det er ikke så mye ordensreglene som må jobbes med som holdninger blant
ledere.
3. KARITATIVT ARBEID
• Jobbe mer aktivt med å spre informasjon i menighetene om Adventsaksjonen.
1. Det arbeides allerede med dette i KUT
4. BLADER OG INFORMASJONSMATERIELL
• Gjøre bladene tilgjengelige i PDF-format på nuk.no.
• Evaluere antall utgivelser av bladene med tanke på mulighet for flere blader i året.
• Stille materiell til rådighet for menighetsbladene.
5. SAMARBEID OG STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I
MENIGHETENE
• Jobbe for at det knyttes mer kontakt mellom forskjellige nasjonalgrupper, spesielt i de
store menighetene.
• Jobbe med å lage ny plakat, f.eks. gjennom nasjonalkonkurranse.
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Støtte lokale arrangementer, f.eks. gjennom informasjon og hjelp med å søke om
støtte.
Det var forslag om konkrete arrangementer, men budsjettet tillater ikke dette, og det ble ikke
levert alternativt budsjettforslag.
1. For to år siden ble det utarbeidet et informasjonshefte om hvor man kan søke
om støtte til arrangementer.
2. Thuan: Dersom noen skal arrangere noe, ta en telefon til NUK-kontoret så vi
kan hjelpe til med å finne ut om det er mulig å få støtte.
3. Det er alltid penger å hente dersom man skal reise utenlands.
•

6. LEDERTRENING OG LEDERSAMLING
• Ad å arrangere og informere om retretter for 18+: Det er ikke midler i budsjett til å
arrangere, men det blir arrangert retretter i regi av ordenssamfunn og menigheter, og
NUK kan informere om disse
7. BARNEARBEID i NUK
• Her er det foretatt en redaksjonell endring da ministrantutvalget ikke hører direkte inn
under NUK
10. ANNET
• Være behjelpelige mer lokal arrangering av sportshelg.
Nullbudsjett for NUK sentralt sin del.
Aktivitetsplan
•

Uforandret, med unntak av sportshelgen. Denne blir antagelig ikke et sentralt NUKarrangement, men lokalt arrangert med hjelp fra NUK sentralt.

Det er ingen innsigelser; vedtatt ved akklamasjon.
Ekstra
Forslag: Midler overført i forbindelse med midler i forbindelse med dåpsopplæringsmidler i
Den norske kirke bør øremerkes til barne- og ungdomsarbeidet. Vedtak: Saken overføres til
AUV for at det skal ta det opp i Pastoralrådet i OKB.
SAK 12 – BUDSJETT 2005 forts.
Innleder: Thuan
Det foreligger kun ett forslag til budsjett. Ingen spørsmål eller kommentarer fra salen.
Budsjettet vedtatt ved akklamasjon.
SAK 15 – VALG
Kandidatene presenterte seg selv.
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Ingen benkeforslag kom inn.
Det er syv kandidater til fire faste plasser. Valgkomitéen har derfor satt opp en innstilling:
• Hari, Heidi, Helene, Konrad
Valgprosedyrene ble gjennomgått.
Leder
Kandidat: Pham Cong Thuan
Valgt.
AUV
Kandidater:
• Hari
• Heidi
• Helene
• Konrad
• Lars
• Maria
• Michaela
Valgt: Hari, Heidi, Helene og Konrad
Varamedlemmer i AUV
Kandidater:
• Harald
• Lars
• Maria
• Marius
• Michaela
Valgt: Lars og Harald.
Valgkomité
Kandidater foreslått av avtroppende AUV
• Sr. Katarina
• Stig-Arne Nilsen
• Thea Tande
• Wanda Czynski
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Valgt ved akklamasjon.
Revisor
Innstilling: Geir Bakke.
Valgt ved akklamasjon.
Studieråd
Forslag: AUV velges til studieråd.
Valgt ved akklamasjon.
SAK 16 – ÅRETS LOKALLAG
Innleder: Heidi.
Flere gode kandidater fordi det går så bra mange steder. AUV klarte til slutt å komme fram til
et lag. Det er et lag som har startet opp under vanskelige forhold. De har mange aktiviteter,
gode internettsider under oppbygging, godt samarbeid med ungdomspresten i menigheten:
KSULT (Katolsk studentungdomslag i Trondheim). LM sluttet opp om årets LL ved
akklamasjon. Heidi overrakk den nye vandrebibelen, nå på nynorsk slik at den ikke så lett
forsvinner .
SAK 17 – ÆRESMEDLEM
AUVs forslag: De engelske dominikanerinnene i Bodø. Opprettet kloster i Bodø i 1953. Eget
Mariakloster ved siden av kirken siden 1980, og nært knyttet til menighetene. De fleste av
søstrene fra England, men det har vært søstre fra mange land gjennom årene. På grunn av
mangel på kall skal klosteret nedlegges, men man håper på en ny klosterløsing i menigheten.
Søstrene har gjennom mange år jobbet med «et sted å være» for barn og ungdom. De opprettet
den første ungdomsklubben i Bodø, og en barnehage, i huset Barnevennen. Huset ble overlatt
til det offentlige, men en søster jobbet som offentlig ansatt logoped og en annen som lærer i
ungdomsskolen. Barna bodde i et svært spredt område, men søstrene arrangerte katekese for
opptil 50 barn. Søster Anne Mary ble æresruss i Bodø for tre år siden.
Æresmedlemmene vedtatt ved akklamasjon.
Det er nå avgjort at det kommer nye søstre fra Filippinene, og at de engelske søstrene blir der
inntil de nye er etablert i 2006.
Avslutning
Thuan takket avtroppende AUV-medlemmer – Sr. Katarina og Thea – og de som har arbeidet
under LM – kokker og praktiske, ordstyrere, referenter, Marta og Konrad som har jobbet med
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vedtektsforslagene. Heidi ga sin rose videre til Helga, som har jobbet veldig mye i det skjulte
med dette landsmøtet.
Thuan hevet møtet.

________________
Lisa McFadden
Protokollunderskriver

________________
Henrik Emil Greve
Protokollunderskriver
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