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   Mariaholm 1 – 3 september, 2006 
 
 
Saksliste 
SAK 01  Åpning og velkommen 
SAK 02  Valg av landsmøtefunksjonærer 
SAK 03  Godkjenning av møteinnkalling 
SAK 04  Godkjenning av dagsorden 
SAK 05  NUKs årsrapport 2005/2006 
SAK 06  NUKs arbeidsprogram for 2006/2007 og aktivitetsplan 2007 
SAK 07  Regnskap og revisjonsberetning for 2005 
SAK 08  Arbeid med barn i NUK 
SAK 09  Studentarbeid 
SAK 10  Distriktene møtes (hver for seg) 
SAK 11  Budsjett 2007 
SAK 12  Medlemskontingent 2007 
SAK 13  WYDSYD 
SAK 14  Adventsaksjonen 
SAK 15  Festival 2007 
SAK 16  Årets lokallag 
SAK 17  Presentasjon av kandidater til AUV 
SAK 18  Valg 
SAK 19  Uttalelser/eventuelt 
 
 
Fredag 1/9 
 
Sak 1: Åpning av LM 
Velkomst av NUKs leder, Thor Anders Austad Svensson, med kort orientering om gangen i 
LM, talerett, innlegg, møtekultur, etc 
Ordstyrere valgt - Kristine Dingstad & Tao Quoc Nguyen  
Opprop 
Oppfordring om betaling av kontingent 
Innvilget replikk- og innleggsrett: gjester (Biskop Bernt og p. Carlo), samt en referent 
(Theodor With) 
 
Sak 2: Valg av funksjonærer 
Referenter valgt ved akklamasjon (Gunhild Finseth-Ficarra & Theodor With) 
Protokollunderskrivere (Kristine Gran Stiansen & Konrad Tywoniuk) valgt ved akklamasjon 
Redaksjonskomité valgt ved akklamasjon 
Tellekorps valgt ved akklamasjon  
 
Sak 3: Godkjenning av møteinnkalling 
Godkjent ved akklamasjon.  Tips til neste AUV at dagsorden legges ut sammen med 
sakspapirene.  Neste AUV bør vedta om man skal kunne velge om man ønsker sakspapirene 
pr. mail eller pr. brev 
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Sak 4: Godkjenning av dagsorden 
Frister for innlegg/eventuelt-saker fastsatt 
Dagsorden godtatt ved akklamasjon 
 
Sak 5: NUKS Årsrapport 
Presentasjon av rapporten og dens formelle betydning 
 
Korreksjoner til rapporten ble presentert søndag 3/9, det være seg feil navn / verv i rapporten, 
årstall, etc. 
Ingen hadde sett rapporten før, derfor kunne man rapportere inn endringer 
Årsrapport godkjent ved akklamasjon 
 
Lørdag 2/9 
 
Sak 6: NUKs arbeidsprogram & aktivitetsplan 2006/2007 
 
Inndeling i grupper 
 

1. Ledertreningene 
2.  Leirene 
3. Karitativt arbeid og Adventsaksjonen 
4. Støtte til menighetene og lokallag fra NUK sentralt 
5. Samarbeid med Katekesen i menighetene 
6. Grafisk profil, info., internet, bladene & markedsføring 

 
 
Presentasjon av hver gruppe i plenum; 
 
Gruppe 1: 
 
Diskuterte lederroller, hvordan lokallagslederne bedre kan bruke menighetene sine.   

• Kontakt med barne- og ungdomskontaktene skal kartlegges, en liste skal 
utarbeides for å kunne kvalitetssikre at kontakten mellom NUK og 
lokallagslederne blir bedre 

• Folk som er dyktige og gjør en god innsats i NUK bør engasjeres bedre i 
menighetene 

• Lederrollen og selvtilliten blant deltakerne på alle arrangementer må forbedres, 
man må lære folk til å våge å ta ordet i plenum, ta kontakt med presten i 
menigheten, etc 

• Personlig kontakt med menighetene, informere lokallagslederne om hvem de 
kan kontakte dersom de lurer på noe 

• Bønnens plass i møtestrukturen, bedre fokusering på dette 
• Menighetskontakten bør også kunne hjelpe noen av gårde på arrangementer, 

ved å legge til rette for økonomisk sponsing og informasjon 
• Ressursgruppen bør kunne trekkes inn i dette arbeidet 
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Gruppe 2: 
 
Orientering om LUT (Leirutvalget) 

• Ønske om friluftsleir fremmet i fjor.  Denne leir bør kunne gjennomføres i 07, 
og settes på kortidsprogram.  Alder ca. 13-17 år 

• Andre leirer, som sykkelleir og ekstremsportsleir, pilegrimsleir ble foreslått til 
langtidsprogram 

• Det bør fokuseres bedre på utdanning av leirledere.  Forslag til forbedringer: et 
mer skreddersydd opplegg for leirlederne, hvor også leiren blir et lærested 

• Aldersgrense for leirledere: leire med deltakere over 16 år: 20 år for 
leirlederne, for leire med deltagere under 16: 18 år for leirlederne 

• Tilbakemelding fra deltakere skal inngås ved daglig oppsummering fra 
deltakerne, samt at deltakernes meninger også noteres i leirrapporten 

• Man bør få i stand en call-back, der man ringer et utvalg leirdeltakere for å 
høre deres kommentarer til leiren 

Sekretariatet informerte om at de fleste reklamasjoner, kommentarer, etc. i forbindelse med 
leirene kommer direkte til NUKs sekretariat, som igjen bringer dem direkte opp i AUV. 

. 
Gruppe 3: 
 
Fokus på Advents- og Fasteaksjonen 

• Etterlyser et brev som kan gå til politiet for bøsseregistrering, samt 
informasjonskort om aksjonen med kontonummer som kan deles ut til 
publikum 

• Ønsker konkrete og svært praktiske forslag til hva man kan gjøre for å samle 
inn penger under AA-aksjonen, kreative forslag etterlyses.  Hva fungerer best? 

• Engasjere katekesebarna i AA-aksjonen 
• Lage en CD med informasjon til menigheten om hvordan AA-aksjonen har 

forløpt 
• Fasteaksjon:  oppfordre lokallag til å sette av en dag til å samle inn penger for 

fasteaksjonen 
Det ble stilt direkte spørsmål om hva LM-deltakerne synes om fasteaksjonen.  Det ble 
respondert med at AA-akjsonen er den som vektlegges mest, og at det blir lite energi til overs 
for fasteaksjonen.  Det ble poengtert at begge aksjonene skaper et bedre felleskap innad i 
lokallagene, fordi man bidrar til en aktivitet sammen, noe man gjør med glede, for eksempel å 
kun sette av en dag til denne aksjon.  Fasteaksjonen behøver ikke være en pengeinnsamling, 
men for eksempel besøk hos eldre/syke, ensomme personer i menigheten for dermed å 
forhindre at man fokuserer for mye på pengeinnsamlinger.  Fasteaksjonen er mer rettet innad 
mot det personlige, mens adventsaksjonen er rettet utad mot samfunnet. 
 
Gruppe 4: 
 
Jobbet ut fra folks erfaringer, avdekket behov for hvordan bli kjent med prestene, hvordan ta 
kontakt med menighetsrådene.   

• Dette må kunne løses via støtte fra Ressursgruppen, Distriktsrepresentantene, 
samt barne- og ungdomskontaktene 
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• Må jobbe for å få flere voksne som et bindeledd mellom all denne 
informasjonen 

• Det må skje en dialog, der NUK må våge å spørre hvordan det går, og at man 
må våge å respondere til dette 

• Enkelte i gruppen følte at kontakten mellom NUK og menighetene/lokallagene 
bare fungerer på LM, og at NUK ikke bidrar nok med økonomiske midler.  
Videre savnes informasjon som hvilke oppgaver har en 
distriktsrådsrepresentant 

AUV responderte til ovenfornevnte med at  NUK har svært klare definisjoner om en DRs 
oppgaver, og informerte deretter om at NUK bidrar økonomisk der man kan 
 
Gruppe 5: 
 
Vil fokusere på følgende; 

• Opplæring av unge kateketer, få dem med på arrangementer 
• Bedre kommunikasjonen mellom kateketer og KS (Kateketisk Senter) 
• Mer katekese innad i lokallagene ved at man stifter smågrupper som igjen kan 

bidra til mer katekese og bedre fellesskap 
• Aktiv kontakt med de barn som allerede går til katekese, arrangere helger/turer 

for dem, for å ivareta den personlige kontakt 
• Konfirmantundervisning, både før og etter konfirmasjonen, hver konfirmant 

skal ha en fadder som følger ham/hun før og etter konfirmasjonen.  Fadderen 
skal fungere som en man kan samtale med, og som følger konfirmanten 

• Lokallagene bør ta til ettertanke hvordan katekesen fungerer i hver enkelt 
menighet. 

 
Gruppe 6: 
 
Foreslår en mer grafisk profil enn den eksisterende, som raskt kobles opp mot NUK 

• Lage en layout med gjenkjennelsesfaktor fra gang til gang 
• Fellestrekk er at ethvert blad som komme ut skal kunne gjenkjennes som det er 
• Oppfordre lokallagene til å lage egne hjemmesider, eller i det minste bidra med 

nyheter til nuk.no 
• Markedsføring mot ikke-aktive i ungdomsarbeidet via lokallagslederen, man 

kan for eksempel fra sentralt ledd få med seg barn fra katekesen og 
konfirmantene 

• Langtidsprogram: rekruttering også til ikke-katolikker, vi viser at vi er til stede 
 
Endringer til arbeidsprogrammet ble presentert søndag 3/9 av redaksjonskommitéen  
Godkjenning av AUVs arbeidsprogram ved akklamasjon 
Godkjenning av Sekretariatets arbeidsprogram ved akklamasjon 
Leirutvalgets arbeidsprogram: sykkelleir strøket fra langtidsprogrammet ved votering 
Det øvrige arbeidsprogrammet til LUT godtatt ved akklamasjon 
Ledertreningsutvalgets arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
Karitativt utvalgs arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
Internetredaksjonens arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
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Bladenes arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
Ressursgruppens arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
Økonomisk utvalgs arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
WYDSYDs arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
Arbeidsgruppen for barns arbeidsprogram godkjent ved akklamasjon 
 
Sak 7: Regnskap 
NUK går med overskudd, til forskjell fra fjorårets informasjon på LM 
LM ble gjort oppmerksom på at en del poster så litt rare ut på grunn av omlegging av 
regnskapssystemet 
Gjennomgang av regnskapet fra 2005 ved Stig Arne Nilsen 
Revisjonsberetning opplest og godkjent 
 
Sak 8: Arbeid med barn i NUK 
Etter LM 2005 opprettet AUV en arbeidsgruppe for barn, hvis arbeid virkelig har ført frem.  
Man har kontaktet så godt som alle menighetene for å kartlegge barneaktiviteter.  
Søndagsskole, kor og aktivitetsgrupper var de man i hovedsak konsentrerte seg om. 
Gjennomgang av gruppens ansvarsområder 
Gruppen ber om fornyet tillit og vurdering av permanent utvalg i NUK for bedre å fremme 
barnearbeidet. 
Alle som ønsker, kan bli ledere for gruppens barneaktiviteter, uavhengig av medlemsskap i 
NUK 
 
Sak 9: Studentarbeid 
Det er ønsket å strukturere studentarbeidet i NUK da mange av medlemmene er studenter. 
Tilknytningen til menighet er mer preget av studentenes tilknytning til studiested enn til 
menighet. 
Man ønsker et utvalg av studenter fra flere byer for å kunne lære av hverandre og styrke 
studentarbeidet. 
Menighetene og sokneprestene skal rapportere utflyttede studenter til sekretariatet, men dette 
krever nøyere bearbeiding. 
Det var mange innlegg som henspilte på at studentene ofte er katolikker, men ikke aktive, noe 
som sterkt viser behovet for et sentraliserende ledd i form av et studentutvalg hvor 
nyankomne kan tas hånd om.  Dette vil dessuten styrke NUK som organisasjon, slik at man 
har et høyere organ å forholde seg til hva studenter angår. 
Hva er studentarbeid?  
 Å bli innlemmet i et lag/menighet 
 Å studere ens egen tro 
Det arrangeres en 18 pluss helg 10-12/11 hvor temaet skal være studentarbeid.  Her kan man 
bedre utveksle idéer.  
Et spørsmål var selve struktureringen av utvalget.  Skal det være innenfor NUKs rammer, og 
hvordan vil dette egentlig fungere?  For å gjøre det nasjonalt, bør man ha en aktiv 
internettportal, slik at alle byene er kjent med arbeidet.  Studentene kan registrere seg for å bli 
fulgt opp på tvers av menigheter (og landegrenser). 
Det ble vedtatt at spørsmålene vedrørende utvalget tas opp på 18 pluss helgen 
Biskop Bernt informerte om at store antall katolikker mistes hvert eneste år, ofte i form av 
studenter som flytter.  Bispedømmet setter derfor pris på en statistikk og kontinuerlig 
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informasjon om disse tallene fra et studentutvalg, og nøyaktige navn/tall på hvem som flytter, 
for best å ivareta dem.  Biskopens forslag tas videre av neste AUV. 
Oslo studentlag ba om LMs innspill på muligheten for å opprette et nasjonalt utvalg, lignende 
ministrantutvalget. LM ønsket dette initiativet fra studentene velkommen, og imøteser en 
søknad stilet til LS. 
 
Sak 10: Distriktsmøter 
Hvert distrikt samlet seg og valgte distriksrepresentant og vara, som vanlig praksis er under 
LM, ifølge med en delegat fra AUV som er det enkelte lags kontaktperson 
 
Sak 11: Budsjett 2007 
Presentasjon ved NUKs leder  
Tallene viser et overskudd i siste kvartal av år 2005.  Dette betyr ikke at vi er ferdige med 
økonomiske utfordringer, noe som vil si at man fremdeles må være nøysom i hele vårt 
arbeide.  Hovedelementer i fokus er innbetaling av medlemskontingent, samt kjøp av billige 
reiser til/fra ulike arrangementer. 
 
Budsjett godkjent mot én stemme imot, av Stefan Bivand 
 
Sak 12: Medlemskontingent 
Medlemskontingenten økte i 2004.  NUKs økonomi er nå i stand til å redusere kontingenten, 
vedtak fattet av ØU.  To budsjetter ble presentert, det ene med kontingent som pr. i dag, det 
andre med nedsatt kontingent. 
Årsaken til at dette spørsmålet kom opp, er at situasjonen med underskudd i økonomien nå er 
overvunnet. 
En redusert kontingent vil gi en tapt inntekt som kan trekkes direkte fra sluttresultatet i det 
foreslåtte budsjettet for 2007.    
Det ble debattert heftig for og imot redusering av kontingenten.   

Argumenter for å beholde kontingent på kr. 150,- (forslag A): 
• det er liten forskjell på kr.100,- og kr. 150,- 
• man betaler det ikke selv 
• folk får ikke med seg ”tilbudet” 
• break-even er ikke en løsning av situasjonen, man bør vente til omtalt buffer på 7-800 
• vi må fokusere på at vi kan levere et bra tilbud til de som kanskje blir medlemmer også 

uten reduksjon 
• andre aktiviteter koster mye mer 
• det kan lett skje at budsjettet overskrides, og det bør man ha rom for 
• det er mer enn prisen som skal styre om folk blir med eller ikke 
• brannslukningsøkonomi fungerer ikke 
• mer inntekt gir bedre muligheter for markedsføring, og dermed flere medlemmer 
• man vil kanskje måtte sette kontingenten opp igjen senere, ikke minst på grunn av 

inflasjonen 
• man må ha penger for å kunne gjøre ting 
• i stedet for redusering, kunne man prøve å hente sponsorer (type snille onkler og tanter) i 

menigheten 
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Argumenter for å sette ned (forslag B): 
• flere lapper er vanskeligere å bla opp 
• konfirmanter er lettere å få med, slik at det blir nytt blod 
• i katekesen ellers kan man få inn nye medlemmer. 
• ”tilbudsgrensen” kan observeres ellers i kommersialismen 
• det er lettere å samle inn hundrelapper fra katekesebarn 
• NUK er ikke en hvilken som helst annen fritidsaktivitet, men Kirkens Ungdomsarbeid 
• signaleffekten i å holde livremmen stram er betydelig viktig 
• flere medlemmer gir mer statsstøtte 
• tidspunktet for justering er mulig nå, og nå skal vi inn i katekesen, det passer bra nå 
• det har gått bra tidligere, vi må stole på Gud 
• ØU har sett på dette, biskopen har tro på det 
• NUK som katolsk organisasjon bør lytte til biskopen 
• pengene sitter tett hos katolikkene i Norge 
• vi må nå lenger ut enn de spesielt interesserte 
• det har vært lovet å redusere kontingenten 
• ØUs intensjon er lengst mulig ned (mot statens minimumsavgift kr 50) 

Andre argumenter: 
• reduseringen må ledsages av en innsats for å vinne nye medlemmer fra for eksempel 

katekesen 
• medlemspotensialet i kirken er 25000 personer, 10% er fremdeles ikke nådd 
• beregningen for eventuelt flere medlemmer og statsstøtte er ikke hensiktsmessig å regne 

på 
• kanskje kan man ta inn mer fra de som er over 25, eller sette opp deltakeravgiften på 

leirene 
• familiemedlemsskap er viktig for lavinntektsfamilier som 50-lappen ellers ville være 

viktig for 
• tredeling av medlemsskapsavgiftsmodellen 
• biskopen er med på å planlegge en vervekampanje, men vil gjerne da ha det så lett som 

mulig med tanke på kontingentens størrelse 
Et annet viktig poeng til ettertanke ver at kontingentsaken er en sak uavhengig av budsjett.  
Man kan ikke endre et vedtatt budsjett, men alle må skjønne at kontingenten har konsekvenser 
for økonomien. 
Sak avgjort ved votering, med flertall for redusert kontingent 
 
Sak 13: Verdensungdomsdagen 
Orienteringssak 
Det er bestemt at det blir tur til Sydney i 2008 i forbindelse med Verdensungdomsdagene 
Film fra Verdensungdomsdagen i Köln ble vist 
Layout, logo for WYDSYD presentert, sammen med forberedelsesopplegget e-Pilgrimage 
som alle kan ta del i nå enten de vil være med eller ikke 
Mulighetene for å returnere senere – eventuelt individuelt – etter den lange reisen ble drøftet.  
Man kan for eksempel opprette et etterselskap sammen med de andre nordiske landene. 
Innspill til WYDSYD er ønskelig, direkte til leirsjef Thuan Cong Pham 
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Sak 14: Adventsaksjonen (AA-aksjonen) 
Dette gjelder prosjektet for AA-aksjonen 2007 
Kort innledning ved leder i Karitativt Utvalg (KUT), Ingunn Aase, etter en større 
presentasjonsrunde lørdag kveld. 
3 temaer 
 A Fred, Filippinene 
 B Flyktninger og rehabilitering, Uganda 
 C Kvinner og likestilling, Honduras 
Replikkene bygget på bakgrunnsopplysninger om de ulike temaene 
Det var stor respons for å gjenta årets prosjekt, tema B.  Man får da bedre tid til å sette seg inn 
i prosjektet. Imidlertid har man ikke kjørt to prosjekter kontinuerlige på denne måten, ergo 
oppfordres KUT til å vurdere hvordan man kan gripe denne unike situasjonen an på best 
mulig måte. 
Det ble nevnt at en slik sak burde settes tidligere på dagsorden, da voteringen ikke kom i gang 
før kl. 21.40.  Ved å sette den tidligere på dagsorden, ville man ha mer tid til debatt. 
Tema B valgt ved votering som AA-prosjekt for 2007. 
 
Premiering til de lokallag som gjorde best innsats under aksjonen i 2005 
Presentasjon av AA-aksjonen 2006 
 
SØNDAG 3/9 
 
Sak 15: NUKs 60 års markering / Festival 2007 
Promo ved festivalsjef Alexander Golding 
Festival 3-5/8 2007 på Mariaholm, Spydeberg 
Program ikke helt fastsatt enda, men det blir i forlengelsen av ungdomsleiren som finner sted 
like før, da med bidrag av deltakere fra denne leiren. Man må også imøtese at Mariaholm kan 
blir for lite, ettersom det forhåpentligvis kommer mange mennesker. Invitasjonen er åpen. 
Betydningen av å få ungdom med på denne festivalen ble poengtert, slik at alle kan få 
innblikk i – særskilt lokallagene – om hva NUK er og står for. 
 
Sak 16: Årets lokallag 
Vinner Fredrikstad, St. Birgitta Unge 
Årets lokallag har i en årrekke utmerket seg på mange områder, hatt stabilt oppmøte, engasjert 
seg i distriktet, arrangert store ting for seg selv og andre (egen påskeleir), enorm kreativitet, 
de er flinke til å sende nyheter til nuk.no, vunnet junior- og senior-nm, egen blogg, 
adventsaksjonen var veldig bra, samt stort oppmøte på årsmøtet. 
 
Sak 17: Presentasjon av kandidater til AUV 
Følgende kandidater stilte til valg for AUV 2006/2007; 
 
Thor Anders Austad Svensson (lederkandidat) 
Tao Quoc Nguyen (fast AUV-kandidat) 
Kristoffer Thomas Lindtveit (fast AUV-kandidat) 
Alexander Golding (fast AUV-kandidat) 
Arthur Haakonsen (fast AUV-kandidat) 
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Sr. M. Aleksandra Michalska (fast AUV-kandidat) 
Ana Veronica Roman (fast AUV-kandidat) 
Heidi H. Øyma (kandidat for vara) 
 
Sak 18: Valg til AUV 
AUV 2006 / 2007: 
Leder: Thor Anders Austad Svensson 
Faste medlemmer: Tao Quoc Nguyen, Sr. M. Aleksandra Michalska, Ana Veronica Roman, 
Alexander Golding 
Vara: Heidi Øyma & Arthur Haakonsen 
Revisor: Geir Bakke AS valgt ved akklamasjon 
Studieråd: AUV valgt ved akklamasjon 
Valgkommité: Helene Fongen, Celina Trzcinska, Kristine Gran Stiansen valgt ved 
akklamasjon 
 
Sak 19: Eventuelt 
Innføring  i prosjektet ny sangbok som er under utarbeidelse.  Denne sangbok er til 
ungdomsbruk, til bruk i katekese, ungdomsmesser og ungdomsaktiviteter generelt.  3 ulike 
budsjetter ble presentert ut fra kostnader til trykkeri, layout, etc.   
Et viktig innlegg var at en sangbok skal vare lenge og være god å bruke (bør for eksempel 
problemfritt kunne ligge åpnet), og bør derfor være av god kvalitet. På den annen side vil en 
for dyr og langtlevende bok overleve sangenes aktualitet ettersom ungdomssanger raskere enn 
sanger i boken ”Lov Herren” blir gamle. 
Koblingen til bruk i katekesen ble understreket, ikke minst at det ville gjøre nedslagsfeltet for 
boken større, idet menighetene kunne trenge den også i dette arbeidet. LM ble gjort 
oppmerksom på sangboknavnkonkurransen, og muligheten for å forhåndsbestille bøker til 
redusert pris. Ellers ble muligheten for å reise på en promo- og opplæringstur for sangboken 
drøftet. 
 
Møtet hevet kl. 14.15 av NUKs leder 
 
 
 
 
         
_____________________________    ____________________________ 
Kristine Gran Stiansen     Konrad Tywoniuk 
Protokollunderskriver      Protokollunderskriver 
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