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Dag 1: Fredag 7. september
Sak 01 Åpning og velkommen (kl 21.15)
Leder Kristine Gran Martinsen åpner landsmøtet, forteller at det er ny
deltakerrekord. Gir skryt til lokalt engasjement som står på med et mangfold av
aktiviteter – men med troen som fellesnevner. Året har hatt rekordmange på
påskeleir, flere leirer enn tidligere år, flere kurs, og ikke minst en vellykket
Olsokfestival. Viktig at engasjerte ungdom tar del i NUKs fremtid, og det ansvar
enhver delegat på LM har for sin menighet.
Erklærer NUKs landsmøte 2012 for åpnet, etterfulgt av navneopprop.
LM ber en bønn før møtet erklæres åpnet.

Sak 02 Valg av landsmøtefunksjonærer
Davies Lobo og Eirin Larsen innstilles av AUV som ordstyrere.
Godkjennes ved akklamasjon – og Davies og Eirin tar over møteledelsen.
Alexander Borg og Asta M. Sandbakken innstilles som protokollførere.
Godkjennes ved akklamasjon.
Magdalena Amar og Sean Lobo innstilles som referenter.
Godkjennes ved akklamasjon.
Stefan Bivand, Alexander Borg, Sigrid Selmer-Olsen og Snit Ghebriel innstilles
som redaksjonskomité.
Godkjennes ved akklamasjon.
Nasif Kasarji, Susanne Tande og Marius Horn velges til tellekorpset.
Godkjennes ved akklamasjon.
Det debatteres lenge og heftig hvorvidt gjestene skal ha talerett, og hvordan man
skal forholde seg til dette. Det foreslås at det eventuelt avklares hvorvidt gjester
skal ha talerett sak for sak.
Ingen innvendinger ved akklamasjon
Det spørres hvorvidt 50% prosjektstilling (Anne Lynn Leonen Gelacio) skal telles
som fast ansatt eller ikke (og dermed ha tale- og forslagsrett i alle saker på lik
linje med alle ansatte).
Det godkjennes at vedtektene skal tolkes i favør at prosjektstilling skal få tale- og
forslagsrett gjennom hele møtet, godkjent ved akklamasjon.
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Sak 03 Godkjenning av møteinnkalling
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Møteinnkalling godkjennes ved akklamasjon.
(Det gis en innføring i dagsorden og møteskikk.)
(Det er lagt ved et dokument som forklarer forkortelser, samt regler for
innlegg og replikk.)

Sak 04 Godkjenning av dagsorden
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Informasjon som står i sakspapirene leses opp. Noe praktisk tilleggsinformasjon
gis (spesielt informasjon om frister). Opprinnelig forslag til frist for AUVkandidater og erstattes med 1) fristen strykes og 2) fristen utsettes til lørdag
21:00.
Votering: 15 ønsker å stryke fristen, 42 ønsker å endre fristen til lørdag kl 2100,
3 avholdende):
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon, men frist for AUV kandidater endres til til
lørdag 21:00.

Sak 05 NUKs årsrapport 2010/2011 (kun presentasjon, ikke formell
godkjenning)
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Josef Ottersen og Quyen-Di Ngoc Phan presenterer NUKs årsrapport. Forteller
om rapportens betydning, og gir beskjed om å meddele rettelser hvis delegatene
finner noen feil av større og mindre art. Det gis noen minutter til gjennomlesing.
Etter gjennomlesning noteres enkelte faktafeil og mangler. Spesielt en diskusjon
om det skal settes inn en ny rad i medlemsstatistikken med ”andre”, tar mye tid
og debatt.
(Selve voteringen foregår møtets 2. dag)
Delegatene samles med sin AUV-kontakt og går raskt gjennom saker.
PAUSE FOR GRUPPEMØTER – PAUSE - SAMLING I BLÅ STUE
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Sak 08 Presentasjon av AUV-kandidater
Alexander Golding v/valgkomiten gir en orientering om organisasjonsstruktur
og NUK generelt, og om hvilke faktorer som styrte valgkomiteens innstilling.
Mangfold har vært viktig, men også at de innstilte ikke er altfor geografisk
spredt.
Anna Vøllo presenterer valgkomiteens innstilling (Asta M. Sandbakken kommer i
tillegg til den skriftlige innstillingen):
 Kristine Gran Martinsen (leder, stiller andre år på rad)
 Thao Phuong Huynh(fast AUV-medlem)
 Alexander Borg (fast AUV-medlem)
 Stefan Bivand (fast AUV-medlem)
 Benedict Bocek (fast AUV-medlem)
 Asta M. Sandbakken (vara AUV-medlem)
 Ann Louise Ledum (vara AUV-medlem)
-De innstilte presenterer seg selv og tar spørsmål fra salen, med unntak av
Benedikt Bocek som ankommer senere.
Ordstyrer ønsker å referatføre valgkomiteens gode arbeid med å finne mange
(og gode) kandidater til AUV.
SAK 07 AA-presentasjonen utsettes til frokost dag 2. Dag 1 avsluttes og
kalles inn til aftenbønn kl 23:38.

Dag 2: Lørdag 8. september
Dagen åpnes 0945, Eirin drar oss gjennom hva dagen venter og en liten
oppfordring om å ta del og bidra i plenum. LM tar en presentasjonsrunde +
“morgengym”. Stemmetelling.

Presentasjon av Adventsaksjonen 2011 og 2012 (utenom agenda)
Av Anna Vøllo.
Karitativt Utvalg (KUT) ved leder Anna Vøllo presenterer AA 2011. Da var temaet
Miljø i Zambia: Jorden i vårt hjem. Det ble jobbet opp mot myndigheter for å
regulere gruvedrift og plante trær. Det har vært veldig mye bra aktivitet i
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lokallagene, mange som har jobbet hardt, og ikke minst at folk har satt seg ned og
diskutert problemstillingene som fulgte temaet.
Det ble samlet inn en god sum til Caritas: 478 986kr! (nest største beløpet
samlet inn noen gang). Det applauderes. Det er vanlig å gi en premie til lokallaget
som har samlet inn mye penger. I år går det til St Hallvard som samlet inn 70
000kr! KUDOS!
Videre orienterer Anna om AA2012, LM i fjor valgte et tema som NUK skulle
jobbe med i år: Internt fordrevne flyktinger på Sri Lanka. Det er et prosjekt som
har bakgrunnen i borgerkrigen, og som fortsatt er relevant i dag. Fokus:
flyktninger, husbygging, få folk tilbake i hverdagen og i arbeid.
NUK har en nettside som heter adventsaksjon.no (ny aksjon publiseres snart).
Her finnes alle nyheter (også saker som sendes inn fra lokallagene). Det
orienteres også om AA-helg 9.-11. november, påmelding på nuk.no.

Fortsetter: Sak 05 NUKs årsrapport 2011/2012 (formell godkjenning)
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Josef Ottersen og Kristina Voigt presenterer årsrapporten raskt, samt noen
endringer (kun små kosmetiske endringer) som har kommet inn.
Kun to endringer av større karakter:
Side 11 Distrikt Vest: Det ble meldt inn endring om at korene i Bergen måtte
nevnes, noe som har ført til man har måtte foreta noe enkel redigering av øvrig
tekst.
Under side 28 Medlemmer: Endrer fra medlemsstatistikk til medlems- og
lokallagsstatistikk. Det foreslås at det også settes inn rad for “andre medlemmer”
(evt 26-35 år) for alle som faller utenfor 0-25 år gruppen. Det debatteres.
Stemming: Det stemmes for å ha en ny rad (klart flertall for å sette inn en ny rad)
Stemming: Stemmes for “andre” vs “26-35 år” (andre: 29 stemmer, 26-35 år: 19,
avholdende: 12).
Ellers presenterer Kristina Voigt øvrige endringsforslag som har kommet inn –
ingen innvendinger.
LM godkjenner årsrapporten årsrapporten for 2011/2012 (med eventuelle
rettelser). – (53 for godkjenning, 7 avholdende)
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Sak 06 Vedtektsendringer
22 stemmer mot at gjester skal ha talerett (19 avholdende)
Ingen endringer i vedtektene

Sak 11 Medlemskontigent
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.
Saken utsettes pga nye forslag om å endre kontingent. Utsettes fordi Pablo
Barrera ved økonomisk utvalg ikke er tilstede.

Sak 07 Karitativt fokus i NUK
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Alexander Golding og Quyen-Di Ngoc Phan orienterer om Karitativt fokus i NUK
og Kirkens sosiallære – underbygges av prinsipper som er vanskelige å forstå.
For å bevisstgjøre og øke forståelsen for grunnprinsippene for karitativt arbeid
og Kirkens sosiallære er det derfor ønskelig med en holdningsskapende
kampanje. En slik kampanje kan ta mange former – youtube, signaturer etc.
Felles er at man har en klar agenda med endringsvilje og ønske om å påvirke. Et
middel kan f eks være en nettside.
Det åpnes for spørsmål og diskusjon, blant annet spørsmål om økonomi. Noe
uavklart hvordan midler skal budsjetteres, og hvordan man skal koordinere
dette med NUK og AA for øvrig.
(Brannalarm og pause før man fortsetter saksbehandlingen.)
Mht alternativt forslag nr 2 understrekes det at KUT må få vedtatt et budsjett for
midlene i LS.
Avstemning:
1. Landsmøtet ønsker at temaet som velges for adventsaksjonen 2013 også blir
fokuset for en kampanje i 2013: Vedtas med 12 avholdende stemmer. (totalt 62
stemmeberettigede)
2. Landsmøtet setter av inntil 25000kr for å etablere et nettsted/side samt andre
kostnader knyttet til en kampanje. Strykes
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2 (nytt forslag): LM setter av inntil 25000kr for videreutvikling av karitativt arbeid
i NUK, som etablering av nettsted, samt andre kostnader knyttet til en kampanje og
økt karitativt fokus i NUK. Vedtas med 46 stemmer, 15 avholdende)

Sak 14 Adventsaksjonen 2012 (kun presentasjon)
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.
Av Hilde Øvernes, prosjektmedarbeider Caritas Norge.
Skal presentere tre av prosjektene sine, som skissert i sakspapirene.
Understreker at det er CARITAS-nettverk i de landene som er presentert i de tre
landene som er foreslått. Dessuten er nærhetsprinsippet og kapasitetsbygging
viktig. Understreker viktigheten av opplysnings- og talsmannsarbeidet.






Forslag A: Vann – en menneskerett: rettigheter til rent drikkevann i
Honduras
o Fokus på at lokalbefolkningen blir hørt, hører innunder Demokrati
og godt styresett, og Caritas Norge vil fortsette å gi støtte til å
styrke folks kunnskap om miljøspørsmål, konsekvenser av
avskogning og gruvedrift, og deres evne til å mobilisere og
organisere seg for å beskytte miljøet med midler fra AA2012.
o Se bakgrunn i sakspapirer.
Forslag B: Gi oss i dag vårt daglige brød – fattigdomsbekjempelse og
alles rett til mat i DR Kongo
o Se bakgrunn i sakspapirer.
o Prosjektet skal fokusere på fordrevne familier i østlige DR Kongo
som er på retur hjem, særlig familier ledet av kvinner. I tillegg vil
store, sårbare familier (4 eller flere barn, syke, undernærte, osv.),
enslige mindreårige, og gamle enker og enkemenn som bor alene
skal bli inkludert i prosjektet. Caritas vil jobbe med
fattigdomsbekjempelse og tilgang til mat (og rent drikkevann) med
midler fra AA2012.
Forslag C: Det felles gode: Oljeutvinning i Uganda
o Se bakgrunn i sakspapirer
o Rettferdig ressursfordeling er et viktig stikkord. Caritas vil sikre at
lokalbefolkningen har kapasitet og evne til å forstå de oljerelaterte
prosessene og kjenner til sine rettigheter knyttet til
landrettigheter. Deriblant viktig å skape dialog mellom
lokalbefolkning og myndigheter.
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Spørsmål og kommentarer:







Diverse spørsmål av ymse art. Noen konkrete, og andre på hvilke tanker
Caritas gjør seg rundt hvilke prosjekter som trenger NUK-støtte. Svarer at
øke bevissthet og å støtte opp om viktige prosjekter er det vesentlige, kan
ikke her og nå gi flere detaljer enn det.
Mye spørsmål om hvordan nye ressurser kan komme lokalbefolkningen
tilgode.
Spørsmål om risiko og stabilitet: sannsynligheten for at støtte får varig
effekt. Vanskelig å si.
Spørsmål om prosjekters varighet: varierer, men vanlig at man har 5
årsavtaler med NORAD.
Leder i KUT oppfordrer til å velge et prosjekt og tema som er godt
gjennomtenkt.

(Utenom dagsorden: Benedict Bocek presenteres som siste innstilte til AUV)

Sak 09 NUKs arbeidsprogram 2012/2013 og aktivitetsplan 2013
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.
Stefan Bivand introduserer nytt arbeidsprogram, og forteller om gruppearbeidet.
Arbeidsprogrammet sier noe om hva NUK skal jobbe med, så alt mulig å foreslå
til arbeidsprogrammet. Layouten og oppsettet i år og i fjor er veldig forskjellig
fra slik det har vært tidligere.
(LM deles inn i grupper, og etter gruppediskusjon går alle til lunsj.)
Hovedmomenter fra gruppediskusjonene:
 Arbeid for og med barn: Utlyser mer fokus på barn, trekker frem
Stavanger (MINISKUFF) som eksempel. Gruppen føler at barnefokuset har
dødd litt ut, feks søndagsskoler. Noen eksempler er karneval/fester,
overnattingshelger, etc. Gruppen fokuserte mest på lokalt arbeid, og
tenkte ikke så mye på hva NUK/AUV kunne gjøre. Avsluttes med generell
diskusjon, og det oppfordres til skriftlige forslag til arbeidsprogrammet.
 Støtte til menighetene og lokallag fra NUK sentralt:
o Sette fokus på at man er katolsk, sette fokus på troen. F eks sette
en ressursperson til å snakke med lokallagene om tro
o Ha ekstra fokus på å knytte lokallag sammen med andre lokallag,
ved f eks ha en pott sentralt i NUK for reiser innad i Norge.
o Få til bedre kontakt mellom NUK, presten og ungdomslaget.
Spesielt om NUK kunne kommet og hjulpet til med sognepresten
og menigheten. Også viktigheten av å ha en ungdomsprest i NUK
9
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o Ministrantlagene føler seg litt glemt, prøve å knytte sammen prest
og ungdommer gjennom f eks ministranthelger/kurs.
Det diskuteres at mange av disse tiltakene i dag allerede lar seg gjøre,
men at det muligens kan kommuniseres bedre.
Karitativt arbeid og Adventsaksjonen: Fokus på kampanje og det å sette
ting på dagsorden. Kom med konkrete forslag til hvordan man kan lykkes
med kampanje, informasjonskampanje osv. Ønsker også noen
redaksjonelle endringer i arbeidsprogrammet.
Leirene og arrangementer: Ikke foreslått noen endringer i
aktivitetsplanen, men foreslår:
o å spre leirene litt utover slik at flere kan bli med
o 18+ sommerleir, ukes varighet
o Sportshelg
o Romjulsleir
o lederhelg hvert år
o katolsk russetreff ble man ikke helt enig om så man strøk det
o festival bør arrangeres annenhvert år, nytt sted hver gang
o arrangere lederhelg for ledere hver sommer (altså en helg, ikke en
retrett)
o Også prøve på felles nordiske treff.
o De konkrete forslagene diskuteres.
18+ tilbud: Dette er et nytt utvalg, men understreker et stort behov,
bruker russetreff som eksempel. Ønskelig å arrangere minst en 18+-helg i
året, f eks Uvdalen. Viktig at 18+-utvalget har en dialog med distriktene.
Også ønskelig med en nordisk weekend/miniweekend. Understreker 18+
som ressurs for ulike lokallag og voksne katolikker. God stemning rundt
forslaget om nordisk samarbeid, Anja Persvold følger opp.
Kommunikasjon, blader og Internett: Fornøyd med tingenes tilstand. 3
blader (Arken Credimus og Q).
o Polsk artikkel har fungert godt, men det diskuteres hvorvidt polsk
fokus trekkes ut av de tre bladene. Stefan har lovet å oppdatere
noe polsk innhold.
o Foreslår Troens år artikkel i hvert av bladene.
o Nettredaksjon foreslås to punkter som faste oppgaver:
 Facebook bør inkorporeres til nettredaksjon
 Til bla publisere (henvise til) artikler og blader på Face
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Stefan legger frem nye forslag i årsplanen (NYTT)
 Spesielt diskusjon om YOUCAT-helg/tilsv.
 Også diskusjon om kurshelg for 18+ og russetreff (prioriteringer av 18+
tiltak)
 Også lederhelg ble diskutert (evt 18+ generelt)
 Debatt om hvorvidt man skal ha en festival (arrangement) av større art
(enten for å alternere eller for å supplementere WYD).
 Benkeforslag: Kutte i bladenes utgivelseshyppighet (fra 4 til 3)
(tiden renner ut, og videre diskusjoner tas på LMs dag 3)

Sak 10 Regnskap og revisjonsberetning (orientering)
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.
Av Stig Arne Nilsen
 Se regnskap
 Stig Arne presenterer tallene. Særskilte merknader:
o 2 441 921 på bok ved årsskiftet, resultat på 162 751kr fra 2011.
Meget godt.
Pablo Barrera leser opp revisjonsbereteningen.
 Alt er på stell – applauderes.
Regnskapet og revisjonsberetningen for 2011 godkjennes.

Utenom dagsorden: Presentasjon av Troens år
Ved Olav Verpe og Kristina Voigt






En utfordring fra Paven til alle katolikker, i anledning 50-års jubileet
for Det annet vatikankonsil og 20 års-jubileet for Den katolske kirkes
katekisme.
Det skal utgis en YOUCAT (Youth Catechism) på norsk
Fornye, fordype og videreføre vår tro
Videofremvisning – applaus.
Noen ideer til gjennomføring:
o Faith hour
o Intro i Troens år
o Tema på leirene
o Lokallagsturné
o Rosenkransstafett
o Gule armbånd
o Publikasjonene
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NORGES UNGE KATOLIKKER
LANDSMØTET 2012

Sak 11 Medlemskontingent (fortsetter)
Pablo Barrera i ØU orienterer.
Har blitt bedt om å kommentere en eventuell nedjustering fra 100kr til 75kr – og
Økonomisk utvalg støtter ikke dette av følgende årsaker:
 Allerede lav sammenliknet med andre organisasjoner
 Ingen endringer på 5 år, ergo en realprisnedgang.
 100 er et håndterlig beløp av praktiske årsaker
 Dessuten: mindre penger inn betyr mindre penger ut, nedtrekk i ca
75000kr i inntekter (lokalt og sentralt)
Det åpnes for diskusjon.
Votering:
Opprinnelig forslag: opprettholdes
Alternativt: nedjustere til 75kr (medlemmer under 26år) og 150kr (medlemmer
26-35år)
51 for ingen justeringer, ingen stemmer for alternativt forslag, 11 avholdende
“Medlemskontingentsatsene 2013 forblir uendret.” blir vedtatt.
(MESSE OG MIDDAG)
Oppstart: Det foreslås at frister for arbeidsprogram og budsjettforandringer
utsettes til 30 minutter etter siste post dag 2. Det gjelder også saker til eventuelt.

Sak 13 Presentasjon av budsjett 2013 (ikke vedtakssak)
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.
Presenteres av Pablo




Med forbehold om at det ikke gjøres store endringer i
arbeidsprogrammet. Dette kan mao med andre ord endre seg –
spørsmål tas fortløpende.
Presenterer budsjettet slik det står med noen tilleggskommentarer.
Staten fortsatt størst inntektskilde. Vanskelig å budsjettere/estimere
inntekt.
Kort runde med budsjettekniske spørsmål.



Nøkkeltall: Inntekter kr 3 699 750,-, kostnader kr 3 694 930,40,-, resultat kr kr 74
319,60,- , men disse tallene skal revideres for å inkludere en økning på
momsrefusjon på ca kr 40 000,- og midler som er satt av til NordSør-nettside flyttes
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til Prosjekt og vil bli kalt nord/sør-kampanje (sistnevnte har ingen effekt på
resultatet).

Sak 14 Adventsaksjonen 2013 (fortsetter)
Stefan Bivand og Anna Vøllo åpner seansen ved å presentere hovedpunktene fra
de tre alternativene, og debatten åpnes.
Debatten går i gang.
 Det debatteres i mange retninger og baner.
Votering:
Første votering: 18 stemmer til Honduras, 25 stemmer til DR Kongo, 19 stemmer
til Uganda, 1 avholdende ==> Honduras strykes
Annen votering: 31 stemmer til DR Kongo, 30 stemmer til Uganda, 2 avholdende
Tredje og avgjørende votering: Vedtas med én avholdende (62 for):
DR Kongo er enstemmig vedtatt av LM som Adventsaksjon 2013.

----UTENOM AGENDA – BUT STILL QUITE IMPORTANT
-Pedro Barrera og Paul Maric presenterer WYD RIO!
Pedro viser FILM og gir en PRESENTASJON om WYD :)
 41 deltakere, 20 dager
 7 ledere
(Vi flytter oss til blå stue.)

----UTENOM AGENDA: Ledertreningsutvalget
-Eirin Larsen og Josef Ottersen orienterer
-Ansvarlig for ledertrening, og har et kursopplegg bestående av flere typer kurs.
Forteller om de ulike tilbud, og at de alltid er tilgjengelige på blant annet
ltu@nuk.no
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SAK 18 Presentasjon av årets lokallag og æresmedlemmer
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett
Ledes av Katarina Lindberg
Årets lokallag: Hvert år utnevnes årets lokallag som får vandrebibelen. I tillegg
kan AUV nominere æresmedlemmer.
Vinneren har skapt engasjement og aktiviteter for de ungdommene i sitt lokallag.
De har vokst i medlemmer og aktiviteter, der ungdommer har flere
lokallagsmøter og har en fast dag annenhver uke der de starter møte med messe,
og etter samles de til sosialt samvær. De har grillet, vært på kino, sparket fotball
og mye mer, og de har også endt dagene sine med aftenbønn sammen. Flere av
ungdommene henger også mye sammen utenom, ergo gode venner. Lokallaget
har et styre på ti aktive ungdommer, men lokallaget har omtrent 100 registrerte
medlemmer, med god støtte fra menigheten. De har en sogneprest som er veldig
samarbeidsvillig og flink til å legge til rette for ungdommene, De har også en
ungdomsmedarbeider som bidrar mye. De har startet et nytt kor og et lokallag
for barn der ungdommene samles for å skape aktiviteter.
Begrunnelsen til AUV er engasjement til etterfølgelse, med masse
aktiviteter for både unge og barn. Årets lokallag er SKUF – STAVANGER!!!!!
Godkjennes ved akklamasjon og VILL applaus!
Æresmedlem
Dette er en ung person som har utmerket seg gjennom en lang historie i NUK.
Personen har konvertert til katolisisme og har engasjert seg mye siden. Personen
har som sagt lang fartstid, og har vært alt fra nestleder, praktisk, etc etc. Vært på
utallige landsmøter og landsstyremøter. Hun har en veldig lang erfaring fra stort
sett alt NUK har jobbet med.
Et stort hjerte for NUK, og har mye erfaring, så mye og engasjement
gjennom 15 år at AUV har foreslått Heidi Øyma som æresmedlem!
Godkjennes ved akklamasjon og VILL applaus!

(Dag 2 avsluttes kl litt over midnatt).
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Dag 3: Søndag 9. september
Starter kl. 10.00 med morgengym GANGNAM STYLE

Sak 12 Distriktsmøter (kun presentasjoner)
Ingen innvendinger mot at gjester har talerett.












Midt: Sigrid Selmer-Olsen har vært leder og skal fortsette med det. Hatt
distriktstreff, og hatt lokal aktivitet.Veldig bra konfirmantleir. Skal få til et
distriktstreff til i okt med NORD. Satser på en barnehelg/leir. Prøver å
lage et lokallag i Ålesund.
Vest: Ny distriktsleder: David Ottersen, vara Olav Håkon Tran. Arrangert
distriktstreff med gode erfaringer. Ellers god stemning, satser på
utkantkatolikkene.
Sør: Stig Øvrebø har tatt over som leder. Hatt et nyttårsball, det var
veldig bra. Også fått til et distriktstreff i starten av sommeren. Prøvd å få
opp aktiviteten i Arendal. Også hatt besøk av barnekonsulenten i Larvik
og Porsgrunn. Neste år skal de ha ett distriktstreff til, vurderer også ball
igjen. Flere treff!
Øst: Cornelia Dahl Sandbu tar over for Swathika Lizze. Har hatt lite
aktivitet, så hovedprioritet er å få til distriktstreff og også samle og skape
bånd mellom menighetene. Thanh Viet Jonathan Nguyen skal hjelpe til
med det.
Oslo: Mary Ann Leonen Gelacio er leder for distrikt Oslo. Har snakket
om at NUK skal samarbeide med styret om en Troens år helg, kombinert
med kickoff for AA2012. Distrikt Oslo vurderer om de skal skaffe internett
på ungdomslokalet i Akersveien. Styret ønsker å samarbeide med alle
lokallagene. Ønsker å opprette en ressursgruppe for lokallagene.
Østfold: Tore Quoc Nguyen: Dødt akkurat, jobber med gjenoppliving.
Planlegger tettere samarbeid med hensyn til Adventsaksjon. Hells Kitchen
(matlaging i skogen). Planer om sportshelger og diverse. På beina igjen!
Nord: Ikke skjedd så mye, ett lokallag i Bodø som møtes ofte.
Barnegruppe i Harstad som har vært i Narvik. Anders Bolsøy er ny
distriktsrepresentant. Ønsker å samarbeide mer med MIDT.

Sak 16 Arbeidsprogrammet (godkjenning)
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett.
Alexander Borg presenterer endringer på vegne av redaksjonskomiteen
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Oppsummering av endringene og konklusjonene:
 Jobbe med karitativt utvalg foreslås strøket under “nytt”.
 YouCat-helg strykes
 Fjerne “kurshelg for 18+” med forskjellige tema hvert år beholdes (med
19 stemmer, 2 mot, 40 avholdende)
 “Katolsk russetreff” strykes
 “Lederretrett” foreslås endret (og evt flyttet). Utløser lang debatt.
o Vedtas at lederretrett uavhengig av biskop beholdes
o Mye uenighet, og det stemmes over om det skal åpnes for
endringer i budsjettet. Det åpnes ikke for endringer i budsjettet.
o Vedtas at leirlederhelg for de som har vært ledere på årets leire
settes inn.
 “Samarbeid med Caritas om en mulig ansatt med fokus på Nord/Sørproblematikk” settes inn
 “Spre sommerleire utover” settes ikke inn
 “Arrangere 18+ sommerleir” settes ikke inn
 “Arrangere sportshelg” flyttes over til “lang tid”
 “Romjulsleir” settes ikke inn
 “Felles nordisk arrangement” settes inn i langtidsprogrammet
 “Nordisk 18+ helg/tilsv” settes inn i korttid.
 “Grasrotmidler utredes” beholdes (med 30 for, 26 mot, 6 avholdende)
 “Vervesøndag” settes inn
 “Jobbe for en organisasjonskonsulentstilling” settes inn
 Det enes om én “Arrangere festival”-formulering, og denne settes inn i
programmet.
 Barne- og ungdomsseminar settes inn
 Enkelte endringer og tilpasninger i “Faste oppgaver”.
Landsmøtet vedtar arbeidsprogrammet 2012/2013 og aktivitetsplanen 2013, med
de endringene arbeidsprogrammet medfører.

Sak 17 Budsjett (godkjenning)
Ingen innvendinger mot at gjester får talerett
Pablo orienterer.



Noen justeringer basert på diskusjon under budsjettpresentasjon (moms,
fordeling av reisemidler og omfordeling av nord-sør midler)
En endring i leirlederhelg som følge av endringer i arbeidsprogram som
fører til 19400kr mindre på resultatet.

Landsmøtet godkjenner budsjettet for 2013.
Vedtatt med 1 avholdende.
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(lunsj, tilbake i matsalen kl 14:10)

Sak 15 Valg av AUV og leder for 2012/2013
Ved Alexander Golding og tellekorpset
Følgende blir valgt:
Leder: Kristine Gran Martinsen
Medlem: Alexander Borg
Medlem: Thao Phuong Huynh
Medlem: Benedict Bocek
Medlem: Stefan Bivand
Vara: Ann Louise Ledum
Vara: Asta M. Sandbakken
Det jubles i alle retninger!

Sak 19 Valg av studieråd, valgkomité og revisor
Ingen i mot at gjester får talerett.
Følgende verv/funksjoner velges inn:
Valgkomite: Josef Ottersen, Pernille Volent og Quyen-Di Ngoc Phan
Revisor: RSM Hasner
Studieråd: AUV velges som studieråd

Sak 20 Eventuelt og resolusjoner
Ingen i mot at gjester får talerett
Stefan Bivand orienterer om NUKs behov for sjelesorg, og at det er beklagelig at
NUK fortsatt ikke har hatt en fast ungdomsprest på lenge. NUK er klar over at
OKB ikke har klart å finne ressurser til en slik stilling, men ønsker likevel å
fremme sine standpunkt for OKB. Stefan leser opp forslag til et åpent brev til
biskopene i Norge.
Landsmøtet godkjenner brevet som ligger vedlagt.

Landsmøtet avsluttes offisielt 14:22, og en solid rekke med avtakkinger og
oppfordringer tar sted.
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VEDLEGG: AKTIVITETSPLAN 2013
Tidspunkt

Arrangement

Ansvar

Sted

11.-13.

LS vinter

AUV

Katarinahjemmet

25.-27. jan.

Leirsjefsamling

LUT

Katarinahjemmet

1.-3. feb.

Lokallagsseminar

LTU

En menighet

Midten av feb.

18+ helg (Hyttetur)

18+utvalget

Åpent

22.-24. feb.

Vårsamling

LTU

Mariaholm

24.-31. mars

3 Påskeleirer

LUT

Mariaholm,
Skogstad, Gulsrud

3.-5. mai

LS vår og dugnadshelg

AUV

Mariaholm

Barneleir Midt

LUT

Trondheim

Barneleir Nord

LUT

?

Juni/juli

Vestlandsleir

LUT

Fredtun

Juni/juli

Barneleir Sør

LUT

Stella Maris

22.-29. juni

Barneleir Oslo/Øst

LUT

Mariaholm

29. juni-6. juli

Ungdomsleir

LUT

Mariaholm

6.-13. juli

Juniorleir

LUT

Mariaholm

13. juli- 2. aug.

WYD Rio

WYDgruppen

Brasil

August

Lederhelg

LUT

Mariaholm

?

Lederetrett

18+utvalget

?

?

18+helg med NUK, SUK
og DUK

18+utvalget

?

6.-8. sep.

Landsmøte

AUV og LS

Mariaholm

4.-6. okt.

Høstsamling

LTU

Mariaholm

18.-20. okt.

LS høst

AUV

Et mindre sted

Høst

18+helg

18+utvalget

Åpent

1.-3. nov.

Adventsaksjonshelg

KUT

Mariaholm
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