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Sak 01: Åpning og velkommen
Møtet åpnet 20:22. NUKs leder, Tao Nguyen, åpnet møtet og
ønsket alle velkommen.
Organisasjonssekretær Christina Bernadotte Falkenberg tok et
opprop for å kontrollere hvem som var tilstede og hvem av
disse som var stemmeberettiget.
NUKs sekretariat bistod med lister over delegater med/uten
stemmerett.
Stemmebrettiggede i salen: 34
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Sak 02: Valg av Landsmøtefunksjonærer
Til dagsorden: Det orienteres om NUKs ”enklapp” (brukes ved
akklamasjon).
Ordstyrere (Torfinn Kringlebotn, Pedro Barrera), godkjent ved
akklamasjon. Tok en trall og selvintroduksjon.
Referenter (Kristoffer Thomas Lindtveit, Joakim Ramse),
godkjent ved akklamasjon.
Protokollunderskrivere (Kristina Voigt, Christian Kuran),
godkjent ved akklamasjon.
Tellekorps (Anna Vøllo, Stephan Bivand, Andreas Johansson
(SUK)), godkjent ved akklamasjon.
Redaksjonskomiteen (Christian Kuran med Lisa McFadden,
Hallvard Bendik Myhre), godkjent ved akklamasjon.
Ordstyrer Kringlebotn holdt så et lynkurs i hvordan man
oppfører seg på landsmøtet, med oppmøte og hvordan de fargede
nummerskiltene brukes i forbindelse med avstemming, innlegg og
replikk.
Om talerett og forslagsrett:
Tale- og forslagsrett innføres for observatører, talerett for
referenter og ordstyrere.

Sak 03: Godkjenning av møteinnkalling
Ifølge NUKs vedtekter skal landsmøtet kunngjøres 3 måneder før
det holdes, og alle lokallagsledere skal ha sakspapirene i
hende senest 14 dager før LM. Ordstyrer Torfinn Kringlebotn
orienterte om møteinnkallingen.
Saksopplysning (Falkenberg): Landsmøtet ble ikke annonsert i
Credimus.
Vedtak: Møteinnkallingen godkjent uten innsigelser.

Sak 04: Godkjenning av dagsorden
Ordstyrer innleder saken.
Ordstyrer foreslår også at de følgende frister skal vedtas.
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Organisasjonssekretær Falkenberg oppklarer.
Tidsfrister:
Rettelser til Årsrapporten:
0945
Påmelding til gruppearbeid:
0945
Benkeforslag til utvalg:
1200
Arbeidsprogram
Budsjett
Uttalelser fra LM

Lørdag kl
Lørdag kl
Lørdag kl
Lørdag kl 2230
Lørdag kl 2230
Lørdag kl 2230

Anh Khoa Tran Ngoc: Hvem velger hvem som skal være på hvilken
arbeidsgruppe?
Ståle Wilhelmsen: Det velger man selv.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Mulig å stille alternative
forslag til grupper.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Forslag bør generelt stilles
til ordstyrerbordet, så fordeles de videre
Vedtak: Dagsorden godkjent ved akklamasjon.

Sak 05: NUKs årsrapport 2007/2008
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn forteller om årsrapportens
betydning for NUK. Årsrapporten er organisasjonens beretning
om det som har skjedd i året som gikk. Maria Isabel Sanchez
legger frem årsrapporten. Det opplyses om at Årsrapporten kan
inneholde formelle feil, som bør rettes innen fristen.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Årsrapport kan endres ved
vedlegg og sendes ikke til myndighetene etc. før vedtak om
godkjennelse er gjort på LM.
Kristine Gran Stiansen: Problemer med sum deltakere for 20072008, som mangler i årsrapporten.
Ståle Wilhelmsen: Dette bør leveres.
Jardar Maatje: Antall lokallag må rettes. For DRO står det at
det er 16 lokallag, men det skal være 15. Også diverse
småendringer hva gjelder gjennomført program.
Kristine Gran Stiansen: Opplysning om redaktør i blad: Jeg har
vært redaktør hele tiden.
Ordstyrer Pedro Barrera: St. Paul-barnegruppen har oppgitt
feil leder, Kjetil Nes er leder for studentgruppen.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Hvor blir årsrapporten sendt?
Leder Tao Nguyen: Den sendes til lokallag og katolske skoler,
stift og bispedømmer, prester, staten, lokallagene, dem vi
søker penger fra, ordenssamfunn, menighetene, fordeles via
ungdomsprest m.fl., og ligger på NUK.no tilgjengelig for alle.
1200 eksemplarer trykkes og alle sendes normalt sett ut.
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Lisa McFadden: Rapporten er fin, men at World Youth Day 2008
mangler! Trist, mtp. innsats gjort fra arrangører/komite, og
at det var en fantastisk tur fra deltagerne. Oppfordres til at
noen av delegatene som var med på turen kan skrive en rapport
og legge ved.
Sigrid Christensen: Jeg foreslår at tre fra mitt distrikt
produserer og leverer dette til Ståle ila kvelden.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Presiserer at dette kan
komme på neste årsrapport i stedet, da WYD er etter
trykkdatoen for rapporten.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Efter at landsmøtet vedtar
rapporten er den ferdig, dette må derfor i så fall legges til
før imorgen.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Et problem at årsrapporten
ofte lages før sommeren - spørsmål om hvorvidt WYD hører
hjemme i neste års rapport.
Ståle Wilhelmsen:: Årsrapporten skal egentlig sendes i trykken
i juli, altså før WYD, og var opprinnelig planlagt uten å ha
med noe om WYD, og det står allerede i planen for neste år at
WYD skal omhandles der. Men siden rapporten ble sendt til
trykkeriet senere enn planlagt ville det være mulig å ta med
WYD allerede nu, det var dog vanskelig å få dette til i
praksis siden det hastet med å få rapporten ferdig. Neste
årsrapport er tiltenkt å inneholde et punkt om WYD.
Lisa McFadden: Men leirene fra sommeren er med… rot?
Pablo Barrera: Jeg mener at WYD er relevant å ha med i denne
årsrapporten, men at WYD-ledelsen burde levere denne – og at
det heller bør komme i neste rapport på grunn av dette. Leire
var feil å ta med.
Tor Peter Nguyen (LS): Presiserer at leirene var før juli og
ikke bør være med.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Vi trenger en oppklaring.
Ståle Wilhelmsen: Årsrapporten skal skrives fra midten av juni
til midten av juni, grunner at fristen for innleveringene til
denne er 15. juni.
Orstyrer Torfinn Kringlebotn: Mye rundt WYD har da skjedd
utenom selve WYD?
Referent Joakim Ramse: Ledersamling, blant annet. Dette bør vi
ta med.
Kristina Elizabeth Voigt: Det finnes ingen rapporter fra
fjorårets sommer i rapporten.
Pause 2147-2157. Maria Bjørnland ankommer, 35
stemmeberettigede i salen. Sekretariatet og AUV samles til
konsultasjon med ordstyrer.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Rapporten må rekke over
perioden 15. juni til 15. juni. AUV’s forslag er å ikke trykke
opp ny rapport, men å lage en supplert PDF-fil til nuk.no,
samt trykke et innstikk til den opptrykte rapporten. Her bør
også WYD-forberedelsene nevnes. Det foreslås at en artikkel om
forberedelsene til WYD ikke må leveres til gitt frist, men at
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denne kan lages senere på mandat fra årsmøtet. Jeg foreslår at
artikkelen som skal produseres om WYD kan kvalitetssikres av
AUV og ikke trenger å følge tidsfristene, men skal leveres
snarlig. Hvis LM vil ha med noe om WYD, må noen skrive det
eller samle opp og redigere det som alt er skrevet. Disse
arrangementsartiklene er ikke en nødvendighet, men ”krydder” WYD er dog viktig ”krydder”.
Det er også nevnt at LM henstiller det nye AUV til å vurdere
om årsrapporten slik den er i dag er riktig form, om det evt.
bør tenkes igjennom på nytt hvordan årsrapporten skal være.
Orienteringen om NUKs årsrapport avsluttes.
Vedtak utsatt til lørdag.
Martin Blom gav en oppsummering om WYD med bilder og svarte på
spørsmål om organiseringen, dette for å forberede LM på WYD
2011 Madrid.
Lørdag – Sak 5 fortsatte.
37 stemmeberettigede i salen
Det er kommet inn tillegg og rettelser til årsrapporten.
Ordstyrer går igjennom endringene.
•Side 12, distrikt Øst: Ungdommene i den nye St. Gudmund
menighet i Jessheim har i løpet av det siste året vært med på
felles ungdomstreff med Lillehammer og Hamar. Menighetens unge
har gjennom dette blitt engasjerte i NUK.
•Side 7: AUV retter opp NUKs aktiviteter-statistikk med
tilgjengelig tallmateriale.
•Side 18: Stryk siste delsetning i artikkelen om Arken (men det
er noe uvisst…). Kristine Gran Stiansen er fortsatt redaktør.
•Side 13, distrikt Oslo: Avsnitt 2; 15 lokallag, ikke 16.
Avsnitt 5: 17000 kr, ikke 30000. Etter avsnitt 6, tillegg: På
høsten ble det arrangert LAN-helg for distriktet ved Stephen
Trotter. Avsnitt 8: Arrangementet 7. juni, felles
katekesehelg, ble dessverre avlyst.
•Side 20, distrikt Vest: Under punktet om FIDES; Leder: Kjetil
Nes, tlf… (Erstatter kontaktperson Dom Lukas).
•Side 21, distrikt Øst: Telefonnummer på leder HAUK rettes til
416 40 051. Distrikt Østfold: Sta. Birgitta rettes til St.
Birgitta.
•Side 30, AUV: Isabel Maria Sanchez rettes til Maria Isabel
Sanchez.
Kristina Elizabeth Voight: Var det ikke familieleir? Oppgi
tall for familieleir 2007. Side 7.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: – Familieleir var i slutten
av juli, nevnes ikke i rapporten.
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Replikk Tao Nguyen: Vi bør sette oss ned og gjennomgå
statistikken på nytt, men ikke i plenum.
Kristine Gran Stiansen: Noen må avklare hva statistikken skal
inneholde, her finnes selvmotsigelser. Skal årets sommerleire
være med? Hvis ikke de skal være med, bør ikke statistikken
være der i det hele tatt. F.eks. blir det rart å ha WYDstatistikk og ikke WYD-artikkel.
Christina Bernadotte Falkenberg: Foreslår at komiteen jobber
med rapporten og tar det videre til neste AUV.
Tao: Enig med Christina, forslag levert til ordstyrerbordet
Nicolas Christiansen: Tenk over hensikten med årsrapporten
generelt, og om den bør trykkes opp før LM i det hele tatt.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Rapp. er en miks av statistikk
og formelle tall, og reklame for alt NUK driver med. AUVs
forslag: er at neste AUV, gjennom sitt arbeidsprogram, skal
gjennomgå innhold, formål og produksjon av neste årsrapport.
Det foreslås også at det lages en egen WYD-folder i samme
utførelse som kan legges ved.
Nicolas Christiansen: Bør man bruke like mye krefter på å lage
et hefte i samme format bare for å vise ”hvor fint vi har hatt
det”? Ville det ikke være bedre å jobbe med å få dette inn i
rapporten mtp. ressursbruk?
Christian Kuran: Årsrapporten er allerede trykket, og WYDfolderen er da av promoteringshensyn.
Tao Nguyen: En slik folder vil være bra som reklame om tre år,
viktig at denne prosessen begynnes tidlig. Kan gi god effekt
for WYD-satsningen.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Vi setter strek i saken.
Foreslår at AUV lager egen folder om WYDSYD.
Vedtak: AUV skal revurdere rapportens formål, innhold og
produksjonsmåte. Vedtatt uten innsigelser.
Vedtak: Det lages en folder om WYD i tillegg til rapporten.
Vedtatt ved avstemning, én - 1 - stemme i sakens disfavør.
Vedtak: Endringer i rapporten som gjelder feil etc. legges ved
i endelig versjon som instikk. Vedtatt uten innsigelser.
Årsrapporten er godkjent uten stemmer mot.

Sak 06: NUKs Arbeidsprogram for 2008/2009 og
Aktivitetsplan for 2009
06B – Christian Kuran gjennomgår LS sitt forslag som gruppene
skal bearbeide. Arbeidsprogrammet er i korthet alt NUK skal
gjøre frem til neste LM.
06C – Forslag til aktivitetsplan
Christian Kuran presiserer at datoer og ting i arbeidsplanen
ikke kan endres av AUV. Forslag til nye aktiviteter leveres
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til arbeidsprogram, men må da puttes inn i aktivitetsplanen.
Redaksjonskomiteen gjennomgår arbeidsprogrammet, før
resultatet til sist legges inn i aktivitetsplanen.
Lisa McFadden: Må det legges ved budsjettforslag hvis man har
tenkt å fremme forslag om et arrangement?
Pablo Barrera: Ja, strengt tatt, men dette bør vi ikke bruke
tid på nå – ta den biten med meg etterpå, og ha realismen i
bakhodet.
Christian Kuran: Har man forslag til arrangement, og det skal
være et ”nullsum-budsjett”, trenger man da levere?
Pablo Barrera: Ja, dersom NUK skal stå økonomisk ansvarlig
Organisasjonssekretær Falkenberg: Det går også på statsstøtten
vår! Hvis ikke arrangement vises i budsjettet, får vi ikke
statsstøtte for arrangementet selv om det er meldt.
Maria Fongen fra Pastoralrådet ønskes velkommen.
Sak 06A – Arbeidsgruppene: fungerte 1055-1145.
Det refereres at alle hadde skrevet seg opp på en gruppe før
arbeidet begynte, dette er historisk velorganisert.
Forhandlingene gjenopptas kl. 13:00, med biskop Bernt Eidsvig
tilstede, som orienterte om vedtaket om at Mariaholm ikke skal
selges. Økonomisk ansvarlig Stig-Arne Nilsen ble også ønsket
velkommen. Gruppearbeidet ble så lagt frem.
Arrangementsgruppen presenterte. Diskusjon:
Sigrid Joys Christiansen: Hva med gjenforening for WYD08gjengen?
Christian Kuran: God tanke, usikker på om WYD-gruppen jobber
med dette.
Kristina Elizabeth Voigt: Flere av helgene (18+ og
gjenforening) kanskje burde slås sammen.
Anh Khoa Tran Ngoc: Koster det mer å leie Mariaholm om du ikke
er medlem?
Tao Nguyen: Tror at ikke-medlemmer betaler 110, medlemmer 80
kr (per døgn).
Maria Fongen: Hvor stort aldersspenn er gjenforening tenkt
til? Snakker vi om en ”Veteran-gathering”?
Christian Kuran: Ikke definert noen øvre aldersgrense for
gjenforening. I utgangspunktet dem som er i
medlemsaldersgruppe, men ingen ting i veien for å også ha for
eldre
Peter Thang Nguyen: Prismessig, leie av Mariaholm, er for dyrt
for lokallagene… hvordan løser vi dette? Christian Kuran:
Dette stedet er for stort for ett lokallag, egner seg om flere
lag slår seg sammen.
Nicolas Christensen: ”Tidligere unge katolikker” bør være
målgruppe for gjenforening.
Pedro Barrera: Historisk sett har lokallag gått sammen om å
leie Mariaholm og dette har gått greit.

Stefan Bivand: Burde ikke “noen” være fornøyd med en
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sjanse til å kalle seg ung igjen?

Bao Pham Cong: Hva med distrikter med lite aktivitet?
Reiseledere?
Christian Kuran: Derfor har vi ressursgruppen med ”bestill en
leder”-ordningen.
Adoremus-gruppen presenterte ved Maria Isabel Sanchez.
Diskusjon:
Christian Kuran: Presiserer at det er nu det kan stilles
spørsmål, ikke under avstemningene.
Phoung-Minh Huyen-Bjørkly: CD fra sangboken?
Maria Isabel Sanchez: Vanskelig med rettigheter.
Phoung-Minh Huyen-Bjørkly: Spille inn sangene?
Ordstyrer Pedro Barrera: Dette er ikke tid og sted for å

diskutere smutthull i åndsverksloven!

Lisa MacFadden: Ingen spørsmål rundt avstemning?
Tao Nguyen: Helst ikke, men nye saker kan eventuelt tas opp.
Avstemning tar fort mye tid.
Magnus Vøllo: Mellommenighetshelger, er dette realistisk?
Vanskelig allerede å få aktivitet i distriktene.
Stefan Bivand: Mange i menighetene kan ha lyst til å ha arr.,
med litt hjelp fra sentralt kan vi kickstarte
distriktsaktivitet. Kristina Voigt: Vi tenkte å invitere folk
og skape blest rundt sangboken med sanghelg, bli kjent med
boken og skape et grunnlag for distriktshelger med bruk av
boken på senere tidspunkt. Trenger hjelp til å finne
musikkyndige i menighetene. Musikanter som kan reise rundt
ville være fint.
Tao Nguyen: Det kan være lurt å sette reklame i Vårt Land for
vår sangbok.
Kristine Gran Stiansen: Kan den selges i andre kristne
bokhandler?
Tao Nguyen: Den selges i St.Olav bokhandel, bør også kunne
selges forøvrig. Håper dette samsvarer med ØU, reklameutgifter
et cetera.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Pastoralplanen vår sier at
menighetene skal arrangere ungdomsmesse o.l., NUK sentralt
burde følge opp menighetenes bruk av sangboken og ikke satse
på at alt går gjennom ungdommene. Vårt Land burde ta det som
en bokomtale.
KUT v. Anna Vøllo og Stefan Bivand presenterte. Diskusjon:
Kristine Gran Stiansen: Fast grafisk profil for AA betyr ikke
at det skal være likt hver gang, men gjenkjennelig AA. Vi vil
foreslå at hele NUK skal ha fast grafisk profil, som skal være
fellesnevner, slik mange andre organisasjoner har.
Lisa McFadden: Det handler om synlighet, at man skal kunne
gjenkjenne hvor man kommer fra når man går på gaten.
Stefan Bivand: Men skal dette stå på KUTs arbeidsprogram?
Dette kan gjøres av NUK sentralt, på et annet organs
arbeidsprogram. Ikke KUT-arbeid.
Magnus Vøllo: Logoen på heftet er kun brukt på forsiden, og
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svært liten sådan (jeg trenger briller). Stefan Bivand: Fin
logo, produkter med denne kan vi selge…
Anna Vøllo: …flere år etterpå. Bra at ikke logoen endres fra
år til år, slik at vi må kaste produkter som ikke blir solgt.
Kristine Gran Stiansen: Går det an å lage materiell ikke
nødvendigvis i form av hefter og annet fysisk, men at man på
hjemmesiden legger ut ting til forskjellige aldersgrupper?
Stefan Bivand: KUT’s instruks sier at det skal være kontakt
med NUK’s blader. Man kan derfor ha forskjellige ting i de
forskjellige bladene, tilpasset de forskjellige målgruppene.
Lisa McFadden: Går det an å skrive noe om hva man kan bruke
til f.eks. barn og andre grupper i heftet som man allerede
lager?
Nicolas Christiansen: Bra å ha materiell som er ansiktet utad,
men burde kanskje også lage opplegg man kan ha i lokallagene,
type aktivitetsmateriale like mye som promomateriale.
Stefan Bivand: God idé, særlig med tanke på sosiallæren et
cetera.
Ressursgruppen ble presentert av Pedro Barrera.
Pedro Barrera oppklarte: …ressursgruppen har som hensikt å
støtte det lokale barne- og ungdomsarbeidet når det kommer
forespørsel om det, men den er ikke en ”autoritær gruppe” som
skal ”rydde opp,” den skal virke sammen med lokallagsleder.
Hvis ikke lokallagsleder har hørt om ressursgruppen, er det
slik at ressursgruppen sitter i LS, noe også
distriktskontaktene gjør. Disse skal derfor vite hva
ressursgruppen er, og videreformidle dette. Det er varierende
hvor mye distriktene følger opp dette. Det er dog umulig for
noen sentralt i NUK å sitte og ha oversikt over all aktivitet
i NUK. Det er derfor viktig at lokallagene tar kontakt/vet om
ressursgruppen gjennom distriktet, evt. sogneprest gjennom
ungdomsprest - det er mange kanaler inn, så det skal være
enkelt for lokalt arbeid å relatere seg til ressursgruppen.
Cathrine Bui: Hvor mange er man i ressursgruppen?
Pedro Barrera: Det er 3. Gruppen består per i dag av Maria
Bjørnland, Ian Trotter og Pedro Barrera.
Cathrine Bui: Arbeidsbelastning?
Pedro Barrera: Vi har hentet folk utenfra, av 20 oppdrag det
siste året har under 10 vært med personlige reiser fra
ressursgruppen, vi outsourcet arbeidet i stedet.
Magnus Vøllo: Ressursgruppen skal være en ressurs i samarbeid,
men dette kommer ikke klart frem av arbeidsprogrammet, som
sier at den har ansvar for å holde lokallagslederseminarer
samt holde kontakt med lokallagene. Bør komme bedre frem at
den også er en ressursgruppe.
Stefan Bivand: I arbeidsprogrammet står det at gruppen skal
holde kontakt med alle lokallag, menigheter etc. Som
lokallagsleder i Bergen, har jeg ikke hatt kontakt med
gruppen. Gruppen bør følge arbeidsprogrammet. At
lokallagslederseminaret ble avlyst understreker at vi har mye
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å gjøre på området, og jeg vil oppfordre folk til å delta,
samt til at gruppen skal jobbe for å gjennomføre målet.
Nicolas Christensen: Kanskje en idé å avklare hvilken rolle
gruppene som skal ha lokallagskontakt (ressursgruppe,
sekretariat etc.) skal ha?
Peter Thang Nguyen: Ressursgruppen er som sagt ikke veldig
godt orientert om i organisasjonen siden den er temmelig ny,
og også andre grupper har lignende funksjon. Det virker som at
det er mye å gjøre for tre personer. Det bør derfor settes
flere mennesker inn i gruppen for å kunne gjøre mer. Til
profilering: Det å hjelpe lokallag inkluderer at lokallaget
har en person som man kjenner til og som kjenner til gruppens
aktivitet (type driver man med sport bør kontakt kjenne til
sport).
Tao Nguyen: Lister over ressurspersonell bør ikke sendes ut,
fordi man ikke kan stemple personer etter evner, men med LTU
har vi en intern liste med opplysninger om hvem og hvor. Vi
kan ringes, og spørres om å anbefale personer heller enn å
sende ut listene.
Peter Thang Nguyen: Profileringen var først og fremst ment med
tanke på at Ressursgruppen kan samle en profil om folk til
vårt bruk, ikke å sende ut lister. For eksempel vurderte man i
mitt distrikt å lage distriktshelg, men slet med å finne folk
som kunne ta oppgaven. Da burde det være mulig for
ressursgruppen å tipse om folk.
Kristine Gran Stiansen: Programmet sier at man skal ta kontakt
med alle lokallag - skjønner at dette kan bli for mye for en
egen gruppe, men det bør være mulig å profilere den bedre slik
at den blir mer synlig for lokallag.
Stefan Bivand: Felles mail er bedre og enkelt. Det bør ikke
være veldig vanskelig å sende en e-post til alle
lokallagsledere med info om gruppen.
Barnearbeidsgruppen presenterte ved Lisa McFadden. Diskusjon:
Thao Phuong Huyen: Vi vil satse på liturgigruppene for å
rekruttere ungdom som ellers faller ut. Grunnen er at det er
mange andre ungdommer som ikke passer inn i det eksisterende
barne/ungdomsarbeidet, kanskje vil kunne fanges inn av andre
typer aktiviterer.
Kristina Elizabeth Voigt: Hva annet er gjort av arrangementer
på distriktsnivå?
Lisa McFadden: I Oslo har man f.eks. hatt barnedag, hvor man
samlet hele distriktet.
Maria Fongen: Jeg ønsker at dere skal få drahjelp fra
pastoralrådet til å gjennomføre de nye planene for B&U-arbeid.
Vi har utarbeidet mye materiell for barnearbeid (plan for B&Uarbeid som er under utarbeidelse i OKB).
Lisa McFadden (for barneutvalget): Det står i planen at man
vil utarbeide et katolsk søndagsskoleopplegg - dette er et
opplegg for søndagsskolelærere som man kan finne på nettet,
som inneholder forslag til innhold for hver søndag i
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kirkeåret, med evangelieforklaring et cetera.
Søndagsskolearbeid betyr ikke at man tar ungene ut av messen,
men at man tar dem ut til ordets liturgi for å forklare
evangeliet, og tar dem inn igjen til offertoriet.
Nicolas Christiansen: Arbeidsprogrammet som er fremmet nevner
både dette og pastoralplanen for bispedømmet - dette bør
samkjøres, og NUK’s arbeidsprogram bør utformes efter
bispedømmets pastoralplan.
Anh Khoa Tran Ngoc: Er barnedagen kun for Oslo?
Lisa McFadden: Det har det, men barneutvalget ønsker å spre
”skikken” til resten av distriktene. Dette kan dog bli
vanskelig på kort sikt, og bør være i langtidsprogrammet.
Peter Thang Nguyen: Barnedag er én dag i året, eneste i
tillegg til konfirmantleir som er ment for ”alle” - er det
mulig å ha flere dager som inkluderer mange? Man må likevel
skille mellom visse grupper hvor det er naturlig å avgrense,
derfor bør det være en leir hvor man slår sammen på tvers av
gruppene.
Lisa McFadden: Gruppen er ikke stor nok til å påta seg å
arrangere store ting per idag. Realistisk program viktig.
Ståle Wilhelmsen med Informasjons-, blads- og
markedsføringsgruppen. Kristine Gran Stiansen og Magnus Vøllo
gjennomgikk arbeidet. Diskusjon:
Stefan Bivand: Instruksen til KUT er at det skal være fire
artikler i hver av Q-utgavene, og at det også skal være
artikler i andre blader. Kan arbeidsprogrammet også reflektere
dette i programmet for bladene, slik at KUT kan få en
påminnelse?
Pablo Barrera: Det er bedre å ta dette med i instruksen for
bladene.
06B – Forslag til endringer i arbeidsprogrammet:
Ressursgruppens korttidsprogram:
Faste poster:
Endring av første punkt:
”Holde kontakt med, og profilere seg i forhold til, alle
lokallag, menigheter, og andre instanser og BUK samt styrke
kontakt mellom dem.”
AUV:
AUVs faste poster: Stryke NUK-kalender
AUV langtidsprogram ”Utvikle NUK-klær og effekter” – stryk ”på
webshop”
AUVs korttidsprogram: Stryke ”Utarbeide en markeds- og
informasjonsstrategi”
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AUVs korttidsprogram: ”AUV nedstetter en arbeidsgruppe som
skal arbeide med en helhetlig organisasjonsprofil og markedsog informasjonsstrategi.”
Q:
Qs korttidsprogram: Stryke ”utvikle fast kateketisk spalte”
Stefan Bivand: Instruksen til KUT er at det skal være fire
artikler i hver av Q-utgavene, og at det også skal være
artikler i andre blader. Kan arbeidsprogrammet også reflektere
dette i programmet for bladene, slik at KUT kan få en
påminnelse?
Pablo Barrera: Det er bedre å ta dette med i instruksen for
bladene.
Søndag
Kuran går gjennom programmet stykkevis. Vi stemmer over
punkter som er foreslått strøket.
Arbeidsprogrammet vedlegges i et eget dokument.
AUV
Magnus Vøllo: Kan du utdype det med kampanjemenigheter?
Christian Kuran: Jeg går ut ifra at det er en tidligere
ordning for menigheter med lav aktivitet som krever ekstra
fokus. Det står også ”vurdere å gjennomføre”, ikke bare
gjennomføre. Jeg kan ikke egentlig utdype, forslagsstiller er
ikke her.
Lisa McFadden: Hadde vi ikke debatt om de eksisterende
punktene igår?
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Nei, hadde ikke spesifikk
debatt om hvert punkt igår, dette må gjøres før avstemning.
Kristina Elizabeth Voigt: Arbeid med liturgi, sang og musikk
er et viktig arbeid.
Cathrine Bui: Hva vil gaven til folk som har tillitsverv si?
Skal gavene være de samme fra gang til gang?
Christian Kuran: Tanken er at det skal være en signaturgave
til medlemmer av utvalgene et cetera. Om ikke nødvendigvis
laget selv, så kjøpt spesielt til dette formål.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Går det an å i stedet skrive
”Koordinere NUKs arbeidsprogram” i stedet for ”Utforme”?
Språklig forbedring, og tilnærming til bispedømmet.
Christian Kuran: Ja, dette er nærmere intensjonen også. Tas
til følge uten innsigelser.
Lisa MacFadden: Er det vits i å ha punktet ”vurdere å innføre”
Christian Kuran: Ja, fordi det er kommet som et forslag fra
Nicolas Christiansen.
Kristin Espe Bjørnstad: Å sette fokus på menigheter med lav
aktivitet, hva vil det si?
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Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: For 15-20 år siden innførte vi
en slik ordning for å prioritere innsats til menigheter som
trenger det. Du prioriterer ressursene.
Stefan Bivand: Er det ikke mulig at noen kan ringe Nicolas
Christiansen og finne ut hva han mente? Bare han vet hva han
mente, stemmer ikke dette?
Organisasjonssekretær Falkenberg ringer Nicolas Christiansen.
Nicolas var ikke tilgjengelig før vedtak allerede var fattet
basert på den ordrette betydningen av hans forslag.

Lisa McFadden (med pathos i stemmen): Jeg holder på å
krepere! Kan noen åpne et vindu? Jeg døøør…
Vindu vedtatt åpnet uten innsigelser.
Anna Vøllo: Sier instruksene til de ulike utvalgene hvor
ansvaret ligger?
Christian Kuran: Ja, men det er fortsatt forvirring, som dette
punktet (avklare ansvarsforhold…) skal oppklare.
Punkt om kampanjemenigheter. Det hersker igjen tvil på LM om
hva punkt foreslått av Nicolas Christiansen Christensen
egentlig betyr.
Lisa McFadden: Jeg synes ikke LM skal kontakte Nicolas
Christiansen, som har dratt, for å finne ut av hva han mente
med alle sine foreslåtte punkt.
Stefan Bivand: Kan vi stryke det som vi ikke er sikre på, som
Nicolas Christiansen har gått ifra?
Christian Kuran: Redaksjonskomiteen er ikke veldig tvilende på
blant annet punktet om kampanjemenigheter går ut på…
Pablo Barrera: Det er ikke ”Rocket Science” heller.
Maria Bjørnland: ”Vurdere” gjør punktene vage og av erfaring
blir disse punktene gjerne ikke gjort.
Stefan Bivand: Kan vi stryke ordet ”vurdere”, så vi faktisk
innfører noe?
Maria Bjørnland: Et kanskje/kanskje ikke-punkt har ikke noe i
et arbeidsprogram å gjøre.
Votering: ”Vurdere å innføre ordning med kampanjemenigheter”:
Forslagets disfavør: 10 - ti. Forslagets favør: 8 - åtte.
Avholdne:14. Forslaget faller derfor.
Sekretariatet
Ingen kommentarer.
LUT
Christian Kuran: Stemmer de angitte familiene som gjennomfører
familiene?
Lisa McFadden: Vi kan ikke skrive opp navn i
arbeidsprogrammet, da låser vi oss, skriv en komité til å
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gjøre dette. Skriv ”arrangementskomite.” i stedet. (Tatt til
følge.)
Kristina Elizabeth Voigt: Er ikke 18+-helgen også for
studenter? Var ikke en del av forslaget at navnet skulle
endres?
Christian Kuran: Ja, men når den kommer sier vi studenthelg i
stedet, denne trengs ikke å tas i et arbeidsprogram.
Det referatføres dog at navnet bør endres.
Lisa McFadden: Forslaget om to 18+-helger hvor én er for
studenter er merkelig, da man på LS allerede har gitt
studentene muligheten til å utforme en 18+-helg, uten at man
fikk noe tilbakemelding. Vi legger det til programmet for å
legge ansvaret for studenthelg til NUK, slik som
ministranthelgen, for å sikre at det blir gjennomført.
Henriette Teige: Når det gjelder 18+-helgene (og lignende) for
studenter, har det vært altfor lite info om disse, så
avlysningene kan ha vært på grunn av dårlig reklame.
Magnus Vøllo: Hva er Studierådet? Kan disse pålegges en slik
oppgave?
Christian Kuran: Studierådet er noe NUK må ha for økonomisk
støtte men har ingen stor funksjon.
Stefan Bivand: Gå for alternativ. 1, for det er best for
utvalget å bestemme selv, ikke detaljstyre fra LM. Tao Nguyen:
Ja, fordi hvis vi ser på april-alternativet er studenter
tidvis opptatte med eksamener, og LTU kan finne ut av når
dette passer best.
Tor-Peter Nguyen: Å spesifisere dato i april eller november i
programmet kan medføre at 18+-helg blir avlyst da dette
krasjer med annet, og det er for lite ressurser til å
arrangere flere arrangementer for tett på hverandre.
Kristina Elizabeth Voigt: Ber om oppklaring om hva som er
LTU’s kurs.
Mari Ulleberg Søreng: Er det nødvendig å ha
forventningsplakaten i alle kursene?
Stefan Bivand: Menes ”ledertrening” som ett helhetlig kurs?
Eller gjelder dette alle kursene? Dette kan LM bestemme. Jeg
mener at ledertreningen som helhet er et kurs som NUK tilbyr.
Hvis hvert enkelt kurs, som bibelkurset, regnes separat, bør
punktet strykes!
Kristin Espe Bjørnstad: Nicholas mente hvert enkelt kurs, slik
som bibelkurset.
Tao Nguyen: Jeg bekrefter dette, og er av denne grunn sterkt
imot punktet.
Maria Isabel Sanchez: Den trenger ikke å implementeres i 18+helgen.
Stefan Bivand: Hvis LM bestemmer seg for at dette skal være
for kursene som helhet, har vi en mye enklere sak.
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Det hersker uenighet i salen hvorvidt forslaget betyr ”alle
kurs” eller ”kursene som enhet,” og hvorvidt forslaget skal
godtas.
Orstyrer Torfinn Kringlebotn: Forventningsplakaten er laget
for ledere, ikke for alle som skal på 18+-helg. Må ikke bli så
firkantede at vi tror at alle som er innom en helg for dem
over 18+ må gå igjennom denne plakaten.
Tao Nguyen: Har vi muligheten til å dele forslaget i to, ett
om ledertrening og ett om 18+?
Ordstyrer Pedro Barrera: Umulig.
Stefan Bivand: Skal vi påtvinge LTU både å finne ut hvordan
plakaten skal brukes, og hvordan den skal brukes? Dette er
meningsløs detaljstyring.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Hvis det heller mot at LM
er imot Christiansens forslag, betyr dette at hele
implementeringen faller ut, eller at den kun faller ut fra
enkelte helger?
Stefan Bivand: Har vi ikke nettopp stemt for at vi ønsker å
implementere denne? I så fall er dette forslaget overflødig.
Votering om ”Implementere forventningsplakaten...”: I
forslagets disfavør: 17. Derfor flertall, forslaget faller.
KUT
Forslaget om nettside:
Anna Vøllo: I og for seg en god idé, men vi har ikke evner
eller ressurser til å gjennomføre det – det hører i så fall
hjemme på langtidsprogrammet.
Magnus Vøllo: Det bør heller ikke stå “hyppig oppdatert”. Det
bør heller ikke stå eksempler på hva ting bør hete i
arbeidsprogrammet, dette er detaljstyring.
Stefan Bivand: Egentlig en god idé, særlig med tanke på at den
som eksisterer på www.nuk.no ikke blir ofte oppdatert, men
dette bør i så fall gjøres av en annen gruppe. Men dette er

fortsatt ikke en KUT-jobb, vi driver ikke med grafisk
design og websider, vi driver med nestekjærlighet!

Forslaget nedstemt. Det omtales som en god idé som vi ikke har
kapasitet til på dette tidspunkt, som LM ikke ønsker på
langtidsprogrammet.
Forslaget om differensierte nettsider for forskjellige aldersgrupper:
Tor-Peter Nguyen: Planen fremover er å lage en ny nuk.no-side,
hvor alt dette vil komme. Kan fortelle mer om dette etterpå.
Jardar Maatje: Dynamiske og oppdaterte sider er ønskelig, men
krevende.
Informasjon om Mariaholms tilgjengelighet:
Maria Isabel Sanchez: Informasjonen om Mariaholms tilgjengelighet
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bør stå på et informasjonsark.
Cathrine Bui: Internett, under nuk.no?
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Hvem har ansvaret?
Tao Nguyen: Naturlig at det blir AUV i samarbeid med
sekretariatet. Forslaget til arbeidsprogrammet settes under
AUV (i samarbeid med sekretariatet) i stedet.
Punktet ”samkjøre kontakt med menigheter osv…” strykes av den
årsak at det står under AUVs del av arbeidsprogrammet.
”Implementere forventingsplakaten på lokallagslederseminaret”
2 mot, 13 Avholdende.
Utarbeide en foder eller flyer om Ressursgruppen:
Kristina Elizabeth Voigt: Synes det er unødig bruk av papir og
ressurser
Lisa McFadden: Uenig, det var et tydelig ønske fra LM i går at
det ikke er kommet nok info fra Ressursgruppen, denne flyeren
kan ligge bak i kirken et cetera.
Stefan Bivand: Vi kan heller sende mail og fordele via
lokallagsledere.
Tao Nguyen: Slik det er i dag fungerer det ihvertfall ikke. Jo
mer info, jo bedre, Mail og papir!
Stefan Bivand: Reklamen skal uansett via lokallagsledere, som
får mailen…
Maria Bjørnland: Jeg mener ikke dette er sløsing med papir,
flyerideen er god.
Hallvard Bendik Myhre: Pris?
Organisasjonssekretær Falkenberg: Kommer an på. Kan gjøres
billig, neppe noen stor økonomisk sak. Jardar Maatje: Jeg tror
flyer er bra, fordi det er noe konkret RG kan jobbe med uten
innspill.
Stefan Bivand: Det viktigste RG kan gjøre er å ha kontakt, de
bør ikke sitte passivt og skrive flyers.
Maria Bjørnland: Å lage en folder vil ikke være noen stor
jobb, det kan jeg gjøre.
Lisa McFadden: Ja, vi lever i 2008, det finnes folk som ikke
har internett et cetera, vi må ha tak i disse også.
Forslaget om flyer settes inn i arbeidsprogrammet.
”…felles barnedager”
Magnus Vøllo: Er ”minst en gang i året” betyr per distrikt
eller totalt?
Tao Nguyen: Vi prøver å innføre dette i alle distriktene. Når
vi har fått til dette, ønsker vi at det skal være minst en
gang i året i alle distriktene.
Lisa McFadden: Jeg tror BUT har mye å gjøre i denne perioden,
vi bør sette dette på langtidsprogrammet.
Jardar Maatje: Hvorfor står det ”i andre distrikter enn Oslo”?
Lisa McFadden: Fordi BUT bør fokusere på å hjelpe de andre
distriktene når Oslo klarer seg slev. Jardar Maatje: Javel,
men det kan frafalle i Oslo, og da bør vi ikke ha vedtekter
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som fjerner BUTs fokus fra Oslo.
Stefan Bivand: Vi gjelder ikke bare OKB, men se på
Pastoralrådets plan for B&U-arbeid, for der står relevante
opplysninger i saken.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Vi bør kutte detaljen om Oslo,
fordi dette er fokuset, men ikke innholdsmessig relevant.
Utvalget bifaller å fjerne detaljen.
Det vedtas å flytte saken til, og innføre på
langtidsprogrammet.
Punkt om å utvikle Søndagsskoleopplegg:
Maria Bjørnland: Hvis det er utviklet, hvorfor videreutvikle?
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Fordi det er utviklet for ett
av de 4 kirkeårene.
Punktet ”Fremme søndagsskole…”
Jardar Maatje: Bispedømmene, i flertall, har forskjellige
innstillinger til ordets liturgi, farlig å ha med denne
detaljen.
Christian Kuran: Dette punktet er vår måte å si at vi vil
fremme ordets liturgi for barn i menighetene, har ikke så mye
med bispedømmenes innstilling å gjøre. Punktet er vedtatt
innført.
”…ressursdag for barnegruppeledere…”
Organisasjonssekretær Falkenberg: Skal vi da invitere
barnegruppene, eller bare lederne? Skjønner ikke kommentaren.
Lisa McFadden: Er nok for lederne, et forum for disse.
Tao Nguyen: Det har tidligere, på barnekorhelgen, vært en egen
del for lederne, som har fungert bra og vi ønsker å
videreføre.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Er det fremlagt et konkret
forslag til budsjettet for dette arrangementet? Tao Nguyn: Det
har tidligere vært et selvstendig økonomisk prosjekt med
tilskudd fra menighetene. Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Uten
forslag til budsjettet må dette være et nullsum-prosjekt.
Forslaget er vedtatt innført.
”…tweens-gruppen…”
Referent Joakim Ramse: Bør vi ikke bruke begrepet ”juniorer”
siden dette allerede er i bruk i NUK?
Pablo Barrera: Nei, fordi aldersspennet ikke stemmer med dette
begrepet.
8 mot forslaget, 7 for. Forslaget faller.
Punktet om sangbokhelg

Kristina Elizabeth Voigt: Arrangere med AUV, eller alene?

Christian Kuran: Ingen gjør ting helt alene, men
sangbokgruppen har ansvaret.

Punktet “Få plass i leirsjefssamlingens program…”
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Jardar Maatje: Ikke for å lære bort sanger, men for å fortelle
hvor viktig det er med musikk.
Punktet ”Opprette et band…”
Cathrine Bui: Hvor kommer pengene fra?
Pablo Barrera: Dette går fra reisepenger på sangbokbudsjettet,
og kan gi ekstra salgsinntekter.
Kristina Elizabeth Voigt: Tvilende til om vi trenger å ha
band.
Cathrine Bui: Trenger bandet å reise til menighetene som har
bestilt sangbøker?
Organisasjonssekretær Falkenberg: Ja, fordi menighetene
trenger opplæring i å bruke sangbøkene.
Hallvard Bendik Myhre: Vil de 6000 bli gitt uansett?
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Kommer på budsjettbehandlingen.
Punktet vedtas.
Gudrun Kringlebotn: Blir ikke dette bandets oppgave?
Christian Kuran: Vel, sangbokgruppen blir nok bandet, så da
vil det ikke bli noen konflikt.
Punktet ”Finne noen i hvert distrikt…”
Magnus Vøllo: Dårlig ide, fordi dette blir økt
arbeidsbelastning på ”noen” som allerede har nok å gjøre.
Christian Kuran: Kan være noen i menigheten og, men finner vi
ikke noen, så finner vi ikke noen.
Stefan Bivand: Prestene er våre viktigste kanaler for sangboken.
Jardar Maatje: Hvordan er det tenkt at ”noen” skal fremme
sangboken? Spille eller snakke med presten? Kristina Voigt:
Prate med DR, lokallagsrep, voksne og barnegruppe, invitere på
sangbokhelg etc, ikke et fullstendig verv. Bivand: Ordet
”prest” mangler... Kuran: ”noen” kan vel godt være en prest?
Kristina Voigt: Ja, det er tanken. Forslaget vedtas innført (6
for, 2 mot).
Forslag om CD-produksjon ble ikke levert med budsjettforslag.
Maria Isabel Sanchez: Ikke ressurser, ikke penger. Punktet
strykes med overveldende flertall.
Se fil fra Christian Kuran
Arbeidsprogrammet i sin helhet, som foreslått ved LM ble så vedtatt ved
akklamasjon.

Sak 07: Regnskap og revisjonsberetning for 2007
Stig Arne la frem regnskap og revisjonsberetningen.

Regnskap og revisjonsberetning for 2007 vedtatt godkjent uten
innsigelser.
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Sak 08: Budsjett 2009

Pablo Barrera (ØU) presenterte budsjettet. Det presiseres at
sangbøkene går på et eget budsjett, og vil koste kr 160 per
stykk.
Ingen spørsmål til budsjettet etter at Pablo var ferdig med
gjennomgangen. Budsjettet godkjennes søndag med eventuelle
endringer ettersom arbeidsprogrammet skal gjennomgås.
Budsjettet finnes i eget dokument.
Budsjettforhandlingene fortsatte søndag.
Pablo Barrera i Økonomisk Utvalg oppsummerte: Ny post med
øremerket medlemskontingent tatt med fra gårsdagens diskusjon.
Studenthelg forsvinner, og sangbokhelg tas inn uten at dette
skal ha alvorlige økonomiske konsekvenser. Kursinntektene vil
få marginale endringer. Grafisk profil, som foreslått, er
budsjettert med NOK 20 000 foreløpig. Komiteen som skal jobbe
med dette må gjøre et omfattende arbeid for å orientere seg om
saken før et eksakt tall kan fastslås. Det skal gjennom LS og
ØU for godkjenning før pengene brukes. Gaver til avtroppende
utvalgsmedlemmer er foreslått økt fra NOK 3000 til 5000.
Resultatet blir dermed kr 173256,57.
Budsjettet vedtatt enstemmig!
Pablo om sangbokbudsjettet: ØU fikk et forslag fra
sangbokkomiteen om å budsjettere reiser for sangbokkomiteen
til lokallag og til sentrale arrangementet for å promotere
sangboken. ØU foreslår å sette av NOK 6000 fra
sangbokbudsjettet til dette (det vil si at pengene ikke går av
NUKs driftsbudsjett). Det medfører at vi må selge flere bøker
for å være et nullsum-prosjekt.
LM vedtar å budsjettere disse pengene.

Sak 09: Medlemskontingent 2009

Leder Tao Nguyen presenterer saken. Medlemskontingentsatsene
2009 er foreslått uendret i forhold til 2007. Kristine Voigt
har spurt om uttalelser om nedsettelsen i medlemskontingent
som ble senket fra 150 til 100 kroner.
OrdstyrerPedro Barrera: Dette kan vi ikke bedømme resultatene
av på kort sikt, vi må vente flere år. Magnus Vøllo: Merker
ikke endring.
Stefan Bivand: Merker markant endring i nye medlemskap, blant
annet alle konfirmanter.
Hallvard Bendik Myhre: Satsen bør økes, da vi kan dra nytte av
de ekstra inntektene.
Pablo Barrera: Satsen bør ikke variere for mye fra år til år!
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Ugunstig for vår organisasjon. Fokuser på rekruttering.
Foreslått medlemskontingent vedtatt enstemmig!

Sak 10: Distriktsmøter
PT introduserer.

Distriktene presenterer det de har kommet frem til på møtene.
Distrikt Øst: Valgt DR Katrine Zboch. Vara Cathrine K.T. Bui.
Styremedlem Katarina Lindberg, Kasserer Paul Maric.
(telefonnummer til disse er Zboch 452 24 950, Bui 412 02 985,
Lindberg 977 47 779)
Distrikt Østfold: Har i forrige periode ikke hatt DR. Nye
representanter er valgt på dette LM, det er DR Magnus Vøllo
(st. Birgitta i Fredrikstad), vara Audun Maatje (samme
menighet). Det er planlagt å arrangere en weekend forr
katekesebarna i distriktets menigheter, i tett samarbeid med
kateketene.
Distrikt Oslo: Har ikke fattet noe vedtak, eksisterende DR
byttes sannsynligvis ut og det vil bli valgt nye
representanter når nødvendig.
Distrikt Vest: Snakket om distriktstreff og mer aktivitet i
Haugesund. Valgt DR: Stefan Bivand, vara Michelle Vu.
Distrikt Sør: DR Lena Nguyen (St. Ansgard ministrantlag
Kristiansand, tlf 416 19 907), vara An Chau Le Thi (AKUTT,
Tønsberg. Tlf 99377 389).
Distrikt Midt: Vil arrangere leir. Valgt ny DR Josef Ottersen,
med vara Quyen Di Pham.

Sak 11: Vedtektsendringer

31 stemmeberettigede i salen.
Christian Kuran legger frem endringsforslagene, forslag til
endring av §1.
Magnus Vøllo: Fører det første endringsforslaget til flere
endringer senere i vedtektene?
Christian Kuran: Nei, formålsparagrafen er selvstendig, de
øvrige presiserer der det er nødvendig.
Referent Joakim Ramse: Vil dette påvirke f.eks.
interessegrupper?
Pedro Barrera: Det er egne vedtekter hva det gjelder formering
av grupper.
Tao Nguyen: ”Tilsluttet gruppe” er en sak som kom opp for tre
år tilbake, som NUK ønsket å gå for. Disse får ikke
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lokallagsandel slik alle andre får, men får andre rettigheter
som f.eks. å kunne søke prosjektstøtte. Disse må også ha sine
egne vedtekter da de ikke går under NUK’s standardvedtekter.
Per i dag finnes det ingen slike grupper, men ministrantene
har tidligere vært en slik gruppe.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Vi har ingen tilsluttede
grupper i dag, tidligere har ministrantene vært en av disse.
Pablo Barrera: En tilsluttet gruppe er ikke lengre hva
ministrantlaget var før. Kan være et kloster som gir tilbud
for barn og unge på fritiden. Grunnen til at vi bruker
begrepet er at det ikke i alle sammenhenger er passende å ha
et demokratisk valgt styre, som for eksempel i en barnegruppe
med voksen leder.
Hallvard Bendik Myhre: Det er viktig at formålsparagrafen
rommer mest mulig. Åpenbart hva en slik gruppe er, og det å
endre vedtektene for å inkludere dem er positivt.
Det gjennomføres prøvevotering på hvem som er for at LSforslaget gjennomføres. 25 av 31 for.
Stefan Bivand: Vi må være konsekvente i våre
vedtektsendringer. Jeg er enig i endringen, men dette kan
påvirke andre paragrafer, vi må se helhetlig og seriøst på
dette.
Summing 5 min.
Kuran, fra LS-referatet (sett inn her).
Magnus Vøllo: Vi risikerer situasjonen at på LM om noen år kan
vi ikke utnevne et æresmedlem fordi vedkommende ikke dekkes av
paragrafene. Dette er et eksempel på hvordan vedtaket ikke er
et resultat av et helhetlig arbeid.
Ordstyrer Pedro Barrera: Formålsparagrafen er viktig. Jeg
mistenker at noen vil kunne føle seg støtt av vedtaket, og det
er ikke riktig for en formålsparagraf.
Tao: Jeg er for at vi skal endre. Hvis vi ikke endrer det, vil
noen også kunne føle seg støtt; f.eks. studentene eller 18+.
Dette må vi tak i på ett eller annet vis.
Magnus Vøllo: Greit, men kritikken går på at forslaget ikke er
helhetlig.
Stefan Bivand: Kan vi sette i arbeidsprogrammet at AUV skal
gjennomføre helhetlig endring til neste LM? Kuran: Ja.
Pedro: ”Barne- og ungdomsarbeid” og ”barn og unge” er ikke
snevre begrep, det er ikke ment å være ekskluderende. Bivand:
Bør ikke de som er 35 bare være fornøyd med at de blir kalt
ungdom? Tao: Presisering om alder og aldersspenn, vi liker å
være klare og tydelige. Vøllo: Vi har alder i vedtektene,
utenfor formålsparagrafen. Pablo: Enig i at noe bør gjøres.
Jeg var med da vi lagde disse vedtektene, fordi dette ikke kan
endres år for år… Vil ikke legge opp til stadig nye år med
endringer, vi må tenke oss om før vi legger opp til dette. Jeg
ønsker at vi dropper endringsforslaget inntil AUV har
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utarbeidet et fullstendig endringsforslag. Ordstyrer: Vi kan
ikke endre forslaget her og nå, men vi kan stemme over nye
forslag. Stefan Bivands forslag er å ikke vedta forslaget nå,
men å videresende det til neste LM gjennom AUV når det er
utført et helhetlig arbeid på vedtektsendringer.
Vi stemmer over Stefan Bivands forslag, der endringene ikke
vedtas men oversendes til AUV for videre bearbeiding til neste
LM og en mer helhetlig endring. 31 stemmeberettigede. For: 20
Mot: 5 Avholdende: 6 Det er flertall for, og vedtas å oversende problematikk
og vedtektsendringer til AUV og et senere LM.
Forslag til vedtektsendring nummer 2:
Kuran presenterer forslaget. Voigt: Vil forslaget medføre at
man må støtte lokallag, eller kan man også støtte NUK
generelt? Ordstyrer: Begge er mulig.
Votering om innføring av AUVs endringsforslag 2: 31
stemmeberettigede. For: 30 Avholdende:1
Endringsforslag 2 er vedtatt.

Sak 12: Lederintegritet

Ordstyrer Torfinn Kringlebotn erstattes av Christina
Bernadotte Falkenberg under sak 12, fordi han har vært med på
forarbeidet. Leder Tao Nguyen gikk gjennom sakspapirene og
forklarte.
Debatt om Forventningsplakaten:
Kristina Elizabeth Voigt: Vil samboerskapsregelen falle vekk?
Ordstyrer Falkenberg: Den har falt vekk for lengst.
Hallvard Bendik Myhre: Må man være fullstendig sikker på sin
tro for å være leder i forhold til forventningsplakaten?
Pedro Barrera: Det vil i mange sammenhenger være en
nødvendighet som leirleder.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Du må vite din posisjon før
deltakerne setter deg på prøve.
Biskop Bermt Eidsvik: Det er viktig å vite at troen ikke

sitter i følelseslivet, men i viljen. Man må spørre seg
om man vil tro det Kirken tror, ikke hvordan man føler
seg for øyeblikket. Viljen må altså være
kontrollspørsmål.

Torfinn Kringlebotn: Dette skal være et grunnlag for en
refleksjon som skal gjøre deg bevisst på om du er klar for å
være leder eller ikke.
Nicolas Christiansen: Hva med ledere til annet enn
arrangementene? Plakaten bør inngå i ledertreningene.
Torfinn Kringlebotn: Dette handler først og fremst om
leirledere:
Tao svarer med å gjennomgå kursopplegget for å oppklare.
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Nicolas Christiansen: Her snakkes det kun om leirlederkurset,
ikke om ledertreningen.
Torfinn Kringlebotn: Vi jobbet primært for leirledere.
Ståle Wilhelmsen: Vi har ikke diskutert konkrete endringer i
ledertreningen.
Biskop Bernt forlater lokalet og takkes for oppmøte med
applaus.
Pablo Barrera: Først; bra jobbet, arbeidsgruppen. En kommentar
til punktet ”Du skal vise omsorg og bry deg…”: ”Du reiser ikke
på arrangement for din egen del” – uenig, endres til ”kun for
din egen del”. Forøvrig spørres det hvorfor godkjennelse av
ledere flyttes til LUT istf. AUV.
Tao: LUT er et utvalg som har mye med leirledere å gjøre, og
det er derfor viktig at det befinner seg der snarere enn AUV.
AUV fungerer dog som sikkerhetsventil og vil også få navnene
på lederne, men normalt sett er det mer hensiktsmessig at
ansvaret tilfaller LUT.
Torfinn Kringlebotn kommenterer at “kun” bør settes inn
umiddelbart. (LM ønsker å votere over punktet senere)
Torfinn Kringlebotn: Leirsjefen er godkjent av AUV,
leirlederne er godkjent av leirsjefen.
Kristina Elizabeth Voigt: Hvor strengt er punktet om at man
skal leve etter Kirkens lære?
Stefan Bivand: Konfrontasjoner om samboerskap kan være
problematisk. Dette har med både Kirkens lære og privatlivet å
gjøre. Slike situasjoner kan bli problematiske da det blir
galt uansett hva man svarer. En retningslinje som den på
plakaten er bra, lederen bør ha tenkt gjennom hva han kan bli
konfrontert med før han blir leder – spesielt på barneleir.
Alle leirsjefer og praktiske bør være på leirsjefsamlingen,
dette har det vært dårlige tall på tidligere. Samlingen burde
være obligatorisk!
Maria Fongen: Det at du representerer mer enn deg selv, det
medfører at du må både kjenne og være tro til Kirkens lære,
det vil si at det må medføre en vilje til å lære hva Kirken
mener. Jeg foreslår at det bør settes inn at man må ”ville
kjenne” og være tro til Kirkens lære. Punktet “du må kjenne og
være tro…” bør endres til “Du må ville kjenne og være tro til
kirkens lære”.
Nicolas Christiansen: Til ledertreningen: Jeg vet at
arbeidsgruppens mandat først og fremst har vært å snakke om
leirledere. Forventningsplakaten bør dog også implementeres i
alle ledertreningskurs. Forslag om å implementere i
ledertreningene det å ha kjennskap til plakaten, LM gir mandat
gjennom LUT å innføre dette.
Lisa McFadden: Skeptisk til å legge ansvaret for å godkjenne
ledere til LUT da LUT har fungert dårlig det siste året inntil
like før leirperioden. AUV fungerer derimot alltid.
Tao Nguyen: Derfor er AUV satt inn som ”sikkerhetsventil” på
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at dette fungerer. Under normale forhold skal LUT fungere, og
flyttingen av ansvar er derfor hensiktsmessig.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Når leirene kommer er vi
presentert med en navneliste. Man bør derfor vite hvem de er
og hvorvidt de er egnede.
Pablo Barrera: Slik papiret forstås nu, kommer det ikke klart
frem at AUV har det endelige ansvar for godkjenningen i
tilfelle LUT ikke fungerer - betyr ”sikkerhetsventil”
vetorett, eller betyr det rett til å ytre seg? Forøvrig må
forventningsplakaten inn i ledertreningene dersom man mener
alvor med den.
Maria Fongen: Betyr ”sikkerhetsventil” ”kvalitetssikring”,
eller er det ment bokstavelig?
Tao Nguyen presiserte tanken med plakaten, som skal være det
man kan vise til om noe skulle skje – den viser at NUK har
gjort en innsats for å få ledere til å handle riktig. En kort
summepause for formulering av endringsforslag til plakaten
fant sted.
Ordstyrer Falkenberg gikk inn for å godkjenne plakaten først
med eventuelle endringer, før diskusjonen om hvordan den skal
brukes.
Forslag: Forventningsplakaten vedtas med de to endringer som
er foreslått om ordlyden, nevnelig at ”Dette medfører at du må
ville kjenne, og ville være tro til Kirkens lære” (andre
setning i punkt 2), og ”Dette betyr at du ikke er leder på et
arrangement kun for din egen del” (andre setning i punkt 4).
Dette er utvalgets nye innstilling.
Ny opptelling av stemmeberettigede: 36 – trettiseks
Vedtak: Forventningsplakaten godkjennes med ovennevnte
endringer. Vedtatt ved stemmegivning:
I vedtakets favør: 29 - tjueni
I vedtakets disfavør: 0 - null
Avholdne: 7 - syv
Hvordan forventningsplakaten skal brukes:
Ståle Wilhelmsen: Jeg støtter å overgi plakaten til
ledertreningsutvalget, men er ikke enig i å pålegge LTU å
inkorporere plakaten i hvert eneste kurs.
Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Snakker vi om en
misforståelse av ordet ”kurs”?
Nicholas Christensen: Jeg mener at plakaten hører hjemme også
i ledertreningen.
Lisa McFadden: Det er AUV som godkjenner planen for
ledertrening. Det å legge plakaten frem på leirsjefsamlingen
er ikke nok, den må også legges ut i sammenhenger hvor
”vanlige ledere” deltar.
Ståle Wilhelmsen: : Lisa spør om opplegget bare skal være for
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leirsjefsamlingene - poenget er at leirsjefer skal bringe
dette videre til planlegningshelg.
Christian Kuran: Hvordan innholdet i plakaten skal bearbeides
videre i organisasjonen: Arbeidsprogrammet sier at utvalget
skal jobbe med å inkorporere plakaten for NUK’s leirledere.
Dette skal bli et standarddokument for organisasjonen når det
gjelder leir. Hvorvidt dette skal komme inn før eller efter
leder er valgt et cetera, er ikke bestemt. Kan godt hende at
også dette punktet bør inkorporeres i planen for LTU.
Pablo Barrera: Mener også at dette bør inkorporeres i
ledertreningen, men ikke ved at det må gjennomgås i alle kurs.
Støtter at godkjenningen av leirlederteam bør sitte hos AUV
til syvende og sist.
Stefan Bivand: Hvordan skal AUV og LUT få folk til å komme på
leirsjefsamlinger? Å gjennomgå plakaten på denne samlingen
hjelper ikke hvis ingen kommer. Det å nekte folk å være
leirsjef uten å komme på samlingen vil kanskje ikke fungere,
men noe må gjøres da forrige leirsjefsamling var meningsløs
grunnet dårlig oppmøte.
Maria Isabel Sanchez: Leirsjefsamlingen var obligatorisk, men
vi hadde ikke gitt oppdraget til flere enn dem som kom,
problemet var sen utvelgelse av leirsjefer.
Pablo Barrera: Holder debatten på å spore av til
leirsjefsamling, når vi egentlig skulle diskutere bruk av
plakaten?
Ordstyrer Pedro Barrera: Det virker som uenighet på LM om
myndighet. På en leir der en leder har gjort noe fryktelig
dumt og dette kommer i avisen eller lignende, vil den
gruppering som har ansvaret måtte ta skylden. AUV er det
utvalg som er valgt av LM, mens LUT er bedt av AUV om å sitte
med ansvar. Årsaken til at man vil flytte ansvaret over på LUT
er at LUT derfor vil stå ansvarlig.
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Dette er ikke helt korrekt, det
er AUV som i ytterste forstand har ansvaret i alle tilfeller.
Selv om oppgaven er delegert til LUT, er ansvaret uansett hos
AUV. Christian Kuran: LS som garantist kan bli problematisk,
fordi lederne selv sitter her.
Tao Nguyen: Før vi velger leirsjef må vi reflektere på om
vedkommende er egnet. Leirsjefen gjør akkurat det samme med
sine medledere som LUT har gjort med leirsjefen.
Pablo Barrera: Jeg tror at man må begynne et sted, hva om vi
stiller krav til at neste års leirsjefer skal ha sett og
vurdert plakaten?
Ordstyrer Torfinn Kringlebotn: Enig, vi bør ikke detaljstyre
for mye, heller gi retningslinjer. Plakaten i seg selv er nok.
Intet vedtak, den refererte debatten brukes som retningslinjer
for AUV som implementerer plakaten.

Sak 13: Nord-Sør-tema og Adventsaksjonen
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Joakim Ramse måtte dra hjem før denne saken, Stefan Bivand ble
godkjent for å være ekstra referent etter sin saksinnledning
for sak 13.
Stefan Bivand og Anna Vøllo innledet.
De tre temaene er foreslått av KUT i samarbeid med Caritas
Norge er:
Tema A: Helse - Helseprosjekt i An Phu – Vietnam
Tema B: Miljø - Gruveindustrien i Zambia og Honduras
Tema C: Barn - Foreldreløse barn i Zambia
Disse tre prosjektene ble presentert for LM av innlederne.
Tema A: Helse - Helseprosjekt i An Phu – Vietnam
Bevisstgjøring om hygiene. Bygging av toaletter.
Tema B: Miljø - Gruveindustrien i Zambia og Honduras
Gruveindustrien forurenser mye og forbruker mye vann. Bidrar
til tørke. Prosjektet går ut på å innføre nye lover som sier
at gruvebedriftene skal bedre forholdene til arbeiderne og
miljøet. Også prosjekter mot korrupsjon.
Tema C: Barn - Foreldreløse barn i Zambia
Afrika har et stort problem som skyldes AIDS: Foreldreløse
barn. Prosjektet vil organisere grupper som skal ta seg av
foreldreløse barn: Lage fritidstilbud og skole.
Dette ble diskutert.
Innspill:
- Det er på tide å velge miljø.
- Hva har dere konkret tenkt å gjøre i B? Svar:
Lobbyvirksomhet for å forbedre forholdene for miljø.
- Det er bra å velge B Miljø.
- Velg A, det er et konsentrert prosjekt hvor vi kan bruke
midler godt. Dessuten er det på tide å velge et asiatisk
prosjekt, det har vært mange prosjekter fra Afrika i det
siste.
- Velg A, vi kan bruke mange lokale ressurser for dette.
- Hvis vi hele tiden velger Afrika, er det dårlig for turismen
deres, de får et dårlig rykte.
B blir diffust og vanskelig å presentere for folk.
- Vi må ikke glemme prosjekt C – det er viktig å hjelpe
barna, de er samfunnets fremtid.
- Det er allerede tre organisasjoner som kjører prosjekter for
barn (Redd Barna, Unicef, SOS Barnebyer). Prosjekt A er bra
fordi det er noe nytt.
Avstemming:
Prosjekt A: 28 stemmer
Prosjekt B: 2 stemmer
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Prosjekt C: 0
LM vedtar prosjekt A: Helse – Helseprosjekt i An Phu, Vietnam,
som tema for Adventsaksjonen 2009.

Sak 14: Utnevnelse av Årets Lokallag og presentasjon av
årets æresmedlem
Årets lokallag – St. Ansgar i Kristiansand
Årets lokallag er et lokallag som det siste året har vist
engasjement i det lokale ungdomsarbeidet. De er initiativrike
og engasjerte og har bidratt til å live opp det katoske
ungdomsmiljøet der de er. Loklallagsmøtene, som legges til
annenhver fredag, har som oftest godt oppmøte. En gang i
måneden har de temakveld, der det holdes foredrag og samtaler
rundt et valgt tema, og ellers er det lek, god mat og samvær.
Under fjorårets AA bidro lokallaget til å samle inn en stor
pengesum ved å holde en julekonsert på torget i hjembyen.
I styret sitter det fire ungdommer som blant annet, på sin
årlige lokallagsshelg dro med seg mange av årets konfirmanter.
Flere av disse har i ettertid vært aktive i lokallaget. Årets
lokallag ser behovet for å opprettholde et aktivt og ungt
katolsk miljø i sin menighet. Derfor har AUV, på vegne av
Norges Unge Katolikker, utnevnt St. Ansgar ungdomslag som
årets lokallag!
Representantene fra lokallaget fikk overrakt vandrebibelen.
NUKs æresmedlem kåret på LM 2008 - p. Ronald Hölscher
Æresmedlem i NUK: Lisa MacFadden forteller om Æresmedlemet: 50
år I Norge, 10 år I Kristiansand, så Oslo, Skoleprest på st.
Sunniva skole, aktiv med katekese, også I utkantstrøk, aktiv
med speidere, både gutter og jenter. Brobyggerpris for
engasjement for Ungdom I Tøyen – Ungdomsklubb som foreldre
turde å sende barna sine til.
”Få eller ingen har gjort mer for det katolske barne og
ungdomsarbeidet i Norge”
Æresmedlemmet er P. Ronald Hølscher OFM
Er reist tilbake til Nederland. Forslagstillere synes det er
viktig at han blir valgt til æresmedlem, pga. Arbeidet han har
gjort, og måten han har viet sitt liv til barn og unge.
Organisasjonssekretær Falkenberg: Forslag om å sende en NUK
genser ned sammen med utmerkelsen.
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Ungdomsprest P. Andreas Rupprecht: Spørsmål ang. Praktisk
levering, håp om å få levert utmerkelsen personlig.
Æresmedlemmet ble valgt ved akklamasjon.
Presentasjon av
av Peggy Bruce:

æresmedlem lest opp av Lisa McFadden, skrevet

Han bodde i Norge i 50 år – de første 10 årene i Kristiansand.
Ved siden av menighetsarbeidet startet han dukketeater og var
en ildsjel da menigheten 5 år på rad vant førstepremie i byens
bilkortesje 17. mai.
Han kom til Oslo i september 1958- Her arbeidet han i St.
Hallvard menighet. Det vi husker ham fra er barnemessene en
gang i måneden og spesielt barne og familiemesse julaften der
barna var med og bygget opp krybben.
Undervisning – han var skoleprest på St. Sunniva, hadde ansvar
for menighetens intensivundervisning (menighetskatekese) i
mange år, og som en del av det dro han ut til familier som
bodde langt unna (som på Nesodden), og ga undervisning i
hjemmene.
Speiderprest både for jente og guttetropp, var med på turer og
leire.
Mariaholm - var leirprest på utallige barne- og juniorleire.
Hans store ideal var Don Bosco som han fortalte og viste film
om.
Han var glad i å vise frem film (Tom & Jerry!), både i
forbindelse med katekese og til barn i nabolaget.
I St. Hallvard startet han filmklubb som ble et lokallag i NUK
(da UNKF).
Han åpnet for barn i nærmiljøet, mange var med i filmklubben
og de kom for å spille bordtennis og prate med pater. Mange av
barna var muslimer (jeg husker han fortalte hvor imponert han
var over disse barna som passet på tiden de skulle hjem for å
be, og så kom de tilbake etterpå).
For alt arbeidet i nærmiljøet og for å skape kontakt med andre
religioner fikk han i 1999 Brobyggerprisen.
Det spesielle med vedkommende er at han gløder for det han
gjør, og spesielt gjelde det barn og unge.
Entusiasme, forståelse for barn og unge, en egen evne til å
identifisere seg med andre er egenskaper som kjennetegner ham.
Han var en lang periode også prest for Norges Katolske
Kvinneforbund (NKKF), og mange husker da han i en tale – eller
var det preken- sa: «Vi katolske kvinner». Altså evnen til å
identifisere seg med dem han i øyeblikket arbeider sammen med.
Sitat fra årets æresmedlem om å jobbe med barn:
«Det oppleves som en stor glede. De gir meg så meget mer enn
jeg kan gi dem, Jeg føler selv at det er lett å få kontakt med
barn. Barna er så helt uten fasade. Vi voksne skremmer
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hverandre ofte. Det er så mange stengsler mellom oss. Barna
kan frigjøre oss til enkelhet og tillit. Men vi må ha mot til
å møte dem – på deres premisser. Å få være med på å bringe
barna til troen gjennom religionsundervisning en stor oppgave.
Min vi må huske at troen først og fremst er en en nåde, en
Guds gave. Troslivet vokser ofte langsom, det kan ikke presses
på barna. All religionsunderisning må være lystbetont, og den
må meddeles i en atmosfære av tillit, vennskap og varme. Jeg
vil at barna skal assosiere Kirken med glede; Kristendom er
glede! Gud er kjærlighet og kjærligheten tvinger oss ikke.
Egentlig er vi alle barn. Vi må lokkes til det gode. Og vi
trenger det glade budskap. I min kontakt med barn har jeg
hentet like meget inspirasjon fra den kjente ungdomshelgenen
Don Bosco som fra den hl. Frans. Disse to utgjør for meg en
lykkelig kombinasjon. De har det samme sinnelag.»

Sak 15: Presentasjon av kandidater

Presentasjonen skjedde i møtesalen. NUKs avtroppende leder Tao
Nguyen gav orientering om at det manglet fortsatt kandidater
til valget fredag kveld. Lederkandidat Jardar Maatje
introduserte seg. AUV-kandidater: Anne-lynn (24 år), Troung,
Tor Peter, Kristina Elizabeth Voigt og vara Maria Isabel
Sanchez. Flere bes melde seg før Angelus på lørdag. Lisa
McFadden presiserer at aldersgrensen for AUV er 15 år.
Presentasjon av AA 2008 ved Stefan Bivand og Anna Vøllo. St.
Paul i Bergen ble annonsert som største innsamler til forrige
AA.
Lørdag ble nye kandidater til AUVs varamedlemmer; Joakim Ramse
og Katarina Lundberg introdusert.

Sak 16: Valg

Tao gjennomgikk kandidatene på nytt.
Valg av stemmemetode: Skriftlig efter vedtektene.
Diskusjon om hvorvidt antall stemmer skal opplyses.
Tellekorpset opplever det som vanskelig å ikke offentliggjøre
antall stemmer da det må dokumenteres at valget er gjort
formelt riktig. Tao som leder bestemmer at antallet stemmer
per kandidat ikke offentliggjøres, men tallene bevares av
tellekorpset slik at kandidatene kan be om disse. Neste LM må
ta opp dette som landsmøtesak.
Valg av leder
Det er 1 - en - kandidat: Jardar Maatje. Det skal velges 1 en - kandidat. Resultat:
Jardar Maatje er valgt som leder av NUK.
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Valg av AUV (faste medlemmer)
Det er 4 - fire - kandidater: Anne Lynn Gelacio, Trong Le,
T.P. Nguyen, Kristina Voigt. Det skal velges 4 - fire kandidater. Resultat:
Anne Lynn Gelacio, Trong Le, T.P. Nguyen og Kristina Voigt er
valgt som faste medlemmer i AUV.
Valg av AUVs varamedlemmer
Det er 3 - tre - kandidater: Isabel Sanchez, Joakim Ramse,
Katarina Lundberg. Det skal velges 2 - to - kandidater.
Resultat:
Isabel Sanchez og Katarina Lundberg er valgt som varamedlemmer
i AUV.
Valg av Studieråd
AUV forseslått som studieråd.
Studierårådet valgt ved akklamasjon.
Valg av Valgkomité
Forslag: Kristine Gran Stiansen, Christian Kuran, og Tao
Nguyen foreslått av AUV.
Disse ble valgt ved akklamasjon.
Valg av Revisor:
Forslag: Ny revisor foreslått er firmaet RSM Hasner.
Ny revisor RSM Hasner valgt ved akklamasjon.
Avtroppende leder Tao Nguyen overleverer klubben og ansvaret
til påtroppende leder Jardar Maatje, som avslutter møtet.

