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Ordstyrer Abel Amar ønsker velkommen, ordstyrer Sandra Kim Eldevik kommer på 

lørdag 

 

NUKs leder David Ottersen begynner med å ønske alle velkommen, snakker om 

2015/2016: nevner WYD, vi var ca. 250 fra Norge. Han snakker om at vi i NUK gjør mye 

og arrangerer mange aktiviteter: vi er mange i organisasjonen, ca. 3000 medlemmer, 

sammenlignet med 1700 for noen år siden. Dog litt få i dag. Siden vi er blitt så mange, er 

det blitt mer arbeid på oss som arrangerer møter. Vi har hatt restrukturering av NUK 

siden 2008 For å være mer effektive og arbeide mer organisert. Dette gjør at vi kan være 

ambisiøse, ta på oss store prosjekter, få til mer! Har oppdatert medlemsregisteret. Vi har 

fått generalsekretær! Nevner at pave Frans sa at man absolutt er verdige og gode nok til 

å gjøre store ting i livet. Jesus er med oss i arbeidet vi gjør, også når det er tøft og 

utfordrende. Takker oss som er her – de frivillige – for jobben vi har gjort. 

 

Ordstyrere Abel Amar og Sandra Kim Eldevik (ikke til stede) velges ved akklamasjon. 

 

Ordstyrer tar et opprop for å kontrollere hvem som er tilstede og hvem som er 

stemmeberettiget av disse. 
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1) Valg av landsmøtefunksjonærer 

 

Ordstyrerne sørger for at det blir valgt to referenter som skal skrive ned det som skjer 

på møtet, og to protokollunderskrivere som skal lese gjennom referatet og godkjenne 

det, samt tellekorps og redaksjonskomité.  

 

Tellekorpset består av tre personer som ikke har stemmerett og disse skal hjelpe til med 

å telle stemmer under avstemmingene. Redaksjonskomiteen er to personer som samles 

lørdagskvelden på Landsmøtet, og går gjennom alle forslag til arbeidsprogram og 

foreslåtte endringer i budsjett og uttalelser. Funksjonærene må være tilstede under hele 

møtet.  

 

Anja Zawadzka Persvold velges til referent ved akklamasjon, Cathrine Bui velges ved 

akklamasjon på lørdag, Camilla Ramse velges ved akklamasjon på søndag. 

Gerhard Raphael Balagat og Ludvig Lorentz Hareide velges til protokollunderskrivere 

ved akklamasjon 

Mari Ulleberg Søreng og Joakim Ramse velges til redaksjonskomité ved akklamasjon. 

Svein-Thomas Tvedt og p. Andreas Rupprecht melder seg til å være i tellekorpset, 

godkjennes ved akklamasjon. 

 

Svein-Thomas Tvedt får talerett, godkjent ved akklamasjon. 

 

2) Godkjenning av møteinnkalling 
 

Ifølge NUKs vedtekter skal Landsmøtet kunngjøres i brev til lokallagene og i NUKs 

blader, i St. Olav Tidsskrift og på www.nuk.no senest tre måneder før møtet. Dessuten 

skal sakspapirene være lokallagene i hende senest 14 dager før møtet. Landsmøtet 2016 

ble kunngjort på www.nuk.no 3. juni og en innkalling ble sendt ut på epost til alle med 

møterett. Landsmøtet 2015 ble kunngjort i første nummer av Credimus, andre nummer 

av Q og Arken og i første nummer av St. Olav katolske kirkeblad.  

Sakspapirene ble sendt til lokallagene 12. august 2016. (De som meldte seg på etter 

dette fikk sakspapirene tilsendt senere.)  

Godkjennes ved akklamasjon 
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3) Godkjenning av dagsorden (del i)  
 

NUKs vedtekter inneholder regler for dagsorden (sakslisten) på Landsmøtet. Følgende 

saker skal alltid behandles: 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden  

2. Valg av ordstyrere, referenter og to protokollunderskrivere  

3. NUKs årsrapport 

4. Regnskap og revisjonsberetning 

5. Arbeidsprogram (og eventuelt langtidsprogram)  

6. Eventuelle forslag til vedtektsendringer 

7. Kontingent 

8. Budsjett 

9. Eventuelle endringer i distriktenes geografiske inndeling  

10. Eventuelle utnevnelser av æresmedlemmer  

11. Eventuelle andre saker på dagsorden 

12. Valg 

13. Valg av karitativt tema med tilhørende adventsaksjonsprosjekt.  

 

I tillegg til disse skal vi også ha en sak om WYD og en sak om organisasjonsstruktur. 

Marius Horn melder en sak til eventuelt. Den gjelder stemmerett for utvalgene.  

Godkjennes ved akklamasjon.  

 

Ordstyrer foreslår også frister for innspill til redaksjonskomitéen, melding av saker til 

eventuelt og forslag til uttalelser fra Landsmøtet, samt melding av kandidater til valg.  

 
Foreslåtte frister: 

 
 Rettelser til årsrapporten: kl. 09:45 lørdag  

 Melde seg på grupper for arbeidsprogrammet: kl. 11:40 lørdag  

 Budsjettforslag (ØU): 1 t etter møtets slutt lørdag  

 Saker til eventuelt (ordstyrere): 1 t etter møtets slutt lørdag  

 Forslag til uttalelser (red.komité): 1 t etter møtets slutt lørdag  

 Forslag til arbeidsprogram (red.komité): 1 t etter møtets slutt lørdag  

 Benkeforslag til AUV (dvs. kandidater som ikke er vurdert av valgkomitéen) kan 

meldes helt fram til valgstart.  

 

Disse fristene godkjennes ved akklamasjon.  
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Årsrapporten er NUKs offisielle beretninger om det som har skjedd i organisasjonen fra 

Landsmøtet 2014 til Landsmøtet 2015 med vekt på det som har vært AUV og LS’ ansvar, 

men også med informasjon om lokal aktivitet.  

 

Henrik Emil Greve presenterer årsrapporten.  

 

Det blir avsatt 10 minutter til å lese igjennom årsrapporten og umiddelbare rettelser noteres. 

 

LØRDAG:  

Det har kommet inn rettelser til årsrapporten 2015/2016: Kristina Bjørnland presenterer 

rettelsene. 

Ingen innvendinger. 

Det stemmes: Imot: 0, avholdende: 0. Enstemmig godkjent ved akklamasjon. 
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Arbeidsutvalget ønsker å gjøre noen endringer i NUKs struktur. I tråd med endringene 

foreslår AUV å endre § 9b, § 11a og § 14c. To av forslagene er skrevet slik at 

Arbeidsutvalget kan forbedre kontinuasjon av arbeidet enn i dag, og ett er skrevet for å 

åpne for litt mer fleksibilitet når vedtektsendringer i NUK trer i kraft.  

 

Første avsnitt i sakspapirene er kopiert inn fra i fjor, og er en feil. § 9b, § 11a, § 14c skal ikke 

endres i år. Det skal stå § 10B, § 11B, § 3, § 10A, § 11C 

 

Svein-Thomas Tvedt har fått talerett og presenterer forslag til vedtektsendringer.  

 

FORSLAG 1 (stemmerett ved LS)  

 

Forslagsstiller: Svein-Thomas Tvedt  

Endring i paragraf: 10B  

Endringstype: Stryk og Erstatt  

Nåværende: LS er vedtaksdyktige når minst 4 av distriktsrepresentantene er til stede, 

samt et vedtaksdyktig AUV.  

Forslag: LS er vedtaksdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede møter, 

samt et vedtaksdyktig AUV.  

 

FORSLAG 2 (AUV: avrunding oppover)  

 

Forslagsstiller: Svein-Thomas Tvedt  

Endring i paragraf: 11B  

Endringstype: Stryk og Erstatt  

Nåværende: AUV er beslutningsdyktig når 4 stemmeberettigede er til stede. I tilfelle 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

Forslag: AUV er vedtaksdyktig når halvparten av de stemmeberettigede møter. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

 

Nytt forslag fra Ludvig Hareide: endre til «når minst 4 stemmeberettigede er til stede» 
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FORSLAG 3 (Fjerne lokallagsandelen fra medlemskontingenten)  

 

Forslagsstiller: Svein-Thomas Tvedt 

Endring i paragraf: 3 

Endringstype: Stryk  

Nåværende: En andel av medlemskontingenten og støttemedlemskapet tilfaller NUK 

sentralt og en andel tilfaller lokallaget. Landsmøtet fastsetter kontingentens størrelse og 

fordeling.  

Forslag: Stryk «En andel av medlemskontingenten og støttemedlemskapet tilfaller NUK 

sentralt og en andel tilfaller lokallaget.»  

 

Kommentarer fra diskusjon/oppklaring: Listeinnmeldinger utgjør mesteparten av 

medlemskapet. Pengene blir samlet inn lokalt, sendt inn til NUK, og deretter tilbake til 

lokallaget igjen. Mye ekstraarbeid. Lokallagsandelen som faller bort blir ikke kompensert på 

annen måte. Katekeselag kan trekke fra katekesekontingenten før innsending til NUK. Lokallag 

vil ikke få vesentlig dårligere økonomi som følge av dette. 

 

Mange unødvendige arbeidstimer blir brukt for å beregne disse fordelingene. 

 

Den nye medlemskontingenten vil bli 50 kr i stedet for 100 kr. Lokallagene står fritt til å ta inn 

mer utover dette ved behov.  

 

Hvordan påvirkes NUKs økonomi ved at kontingenten halveres? Lokallagsandelen har aldri 

nådd NUK, den har blitt lagt inn i en «pott» for økonomisk støtte til oppstart av nye lokallag. 
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FORSLAG 4 (stemmerett til utvalgsledere og redaktører på LS)  

 

Forslagsstiller: Svein-Thomas Tvedt/Landsstyret  

Endring i paragraf: 10A 

Endringstype: Legg til og Stryk og erstatt 

Nåværende:  

 Landsstyret er det øverste organet i NUK mellom landsmøtene. Det består av:  

 Med stemmerett:  

 AUV 

 Distriktsrepresentantene 

 NUKs representanter i pastoralrådene 

 2 barne- og ungdomskontakter 

 En representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som  

 er annerkjent av NUK  

Med tale- og forslagsrett:  

 Redaktørene 

 Utvalgslederne 

 Landsungdomspresten 

 De fast ansatte i NUK             

 Biskopene inviteres fast til møtene.  

Forslag:  

 Legg til nye kulepunkter under «Med stemmerett»:  

 Utvalgsledere (unntatt Økonomisk Utvalg) 

 Redaktører for NUKs medlemsblader  

 Stryk under «Med tale- og forslagsrett»: 

 Redaktørene 

 Utvalgslederne 

 Legg til under «Med tale- og forslagsrett»: 

 Økonomisk utvalg  

 

Kommentarer fra forklaring: Stemmerett til noen som ikke er folkevalgt, mindre 

demokratisk. 

 

Ønsker å motivere frivillige for å gi påvirkningskraft. Dette har blitt praktisert hittil i år via 

konsensus, det har fungert bra.  

 

Utvalgsledere blir valgt av AUV, som er folkevalgte. 

 

Saken har blitt diskutert på LS. 

 

Svein-Thomas Tvedt foreslår at LM tar til vurdering hvorvidt forslag 4 skal tre i kraft med 

umiddelbar virkning 
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FORSLAG 5 (AUV må innkalle til LS)  

 

Forslagsstiller: Svein-Thomas Tvedt 

Endring i paragraf: 11C 

Endringstype: Legg til  

Forslag: Legg til:  

AUV plikter å innkalle og gjennomføre LS, samt forberede saker som skal behandles.  

 

Kommentar: AUV har alltid gjort dette tidligere, men det har ikke vært spesifisert. 

 

Det åpnes for spørsmål og forklaring. Se kommentarer/spørsmål og svar under hvert forslag. 

 

Det ble ved akklamasjon vedtatt at alle forslagene skal stemmes på samtidig. 

(1 person er ikke til stede)  

Avstemning på alle forslagene: Avholdne: 0, imot: 0, alle forslagene ble godkjent ved 

akklamasjon 

Vi går til avstemning på hvorvidt forslag 4 skal tre i kraft med umiddelbar virkning. Avholdne: 

0, imot: 0, alle forslagene ble godkjent ved akklamasjon 
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Ifølge NUKs vedtekter skal Landsmøtet blant annet velge følgende: 

 NUKs leder 

 4-7 medlemmer til arbeidsutvalget (AUV) 

Valgene gjelder for ett år. Gjenvalg er mulig for alle verv. Funksjonstiden for nytt AUV 

inkludert leder begynner når Landsmøtet er avsluttet. 

 

Katrine Zboch, leder for valgkomitéen, presenterer valgkomitéens innstilte kandidater til 

AUV 2016/2017. Hun oppfordrer i tillegg LMs deltagere til å stille til AUV. Frist til å melde 

kandidatur er søndag. Man kan også foreslå andre, forutsatt at vedkommende ønsker å 

stille. 
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Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon i samarbeid med Caritas Norge. 

Karitativt utvalg (KUT) har sammen med Caritas Norge finner forslag til land og tema for 

aksjonen. For 2017 foreslås det å fokusere på Den Demokratiske Republikk Kongo, 

Uganda eller Sri Lanka. Som tema foreslås enten «Mat til alle!» eller «Jorden vårt felles 

hjem». Caritas arbeider med de to temaene i alle landene. Det foreslås derfor at man 

først stemmer over hvilket land NUK ønsker å arbeide med i 2017 og deretter stemmer 

over hvilket tema LM ønsker at NUK skal fokusere på.  

 

Knut Andreas Lid fra Caritas presenterer de forskjellige foreslåtte prosjektene: 

 

1. Sri Lanka 

1. Religiøs dialog 

2. Klimatilpasning og matsikkerhet 

3. Underernæring 

4. Helseskadelige kjemikalier i jordbruk 

5. Flom og tørke 

2. Kongo 

1. Største programmet i Caritas Norge 

2. Minst utviklede landet i verden 

3. Redusere fattigdom 

4. Konfliktfylt, rammet av krig 

5. Klimatilpasning og matsikkerhet 

6. Øke matproduksjon 

3. Uganda 

1. Konfliktfylt land, korrupt leder 

2. Klimatilpasning og matsikkerhet 

3. Øke matproduksjon 

4. Jordbruk for egenbruk og salg 

5. Hindre effekten av flom og tørke 

6. Treplanting. Frukttrær forbedrer jordsmonn 

7. Fiskeoppdrett 

 

Spørsmål med oppklaring: 

Hva er forskjellen på matsikkerhets- og klimatilpasningsprosjektene: det er synergi, mye 

av det samme, klima er mer internasjonalt, men i praksis mye overlapp. Spørsmål 

angående NORAD (langsiktige prosjekt): bistandsdirektorat under 

utenriksdepartementet (humanitære, kortsiktige prosjekt). NORAD har fokus på deler av 

Afrika. 

 

Kongo har størst behov for hjelp. Prosjektet i Uganda kan ha større nedslagskraft. 
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Sri Lanka: hvor går pengene? Østkysten. Sri Lanka har lenge vært nedprioritert. Utvikling 

av næringsliv er hovedfokus. Alle prosjekter blir jobbet med selv om de ikke blir valgt av 

LM.  

 

NUKs AA vil bidra til en ekstra inntekt i Sri Lanka som NORAD ikke fokuserer på. 

NUK har støttet alle tre land tidligere. 

 

Den Sri Lankiske diasporaen i Norge bidrar til tett samarbeid? Viktig å understreke at 

selv om et prosjekt ikke blir valgt, så vil det fortsatt bli støttet av Caritas. 

Hvilket land har størst potensiale til å stå på egne bein? Caritas legger opp til å ha en 

«exit-strategi», altså at de skal være uavhengige og klare seg selv når Caritas er ferdig 

med gjeldende prosjekt. 

 

Diskusjon:  

Flere innlegg om Sri Lanka: dette landet kan skape mye engasjement i NUK. Det nevnes 

også at vi har delegater med stor kunnskap og mye erfaring fra Sri Lanka, som kan bidra 

til å øke engasjementet til AA i NUK. Delegatene kan hjelpe AA-arbeidet, gjøre det mer 

konkret. NORAD er allerede sterkt engasjert i Afrika. 

 

Gerhard Raphael Balagat argumenterer for Kongo, og at vi må tenke på at arbeidet vårt 

kan bidra med å hjelpe et land ut av fattigdom. 

 

Skal man alltid bare velge det landet der delegater har dratt til? Da AA var Honduras, 

gikk innsamlingen opp pga. delegatene. Det å ha delegater hjelper. Mange som kommer 

fra Sri Lanka. 

 

Hvilket prosjekt kan ha størst egennytte for NUK? Mulig at det var engasjement at vi fikk 

møte noen fra Honduras, enn at Mathias og Bao Hieu var i Honduras. Man blir inspirert 

av delegatene. Lettere å sette seg inn i hva pengene går til. 

 

Gerhard Raphael Balagat argumenterer for Uganda: de har kommet over den 

vanskeligste tiden, vi kan støtte dem videre. 

 

Antall stemmeberettigede: 32 

 

Vi går til avstemning, runde I: 

Kongo: 8 

Uganda: 4 

Sri Lanka: 18  

Avholdne: 2 

Joakim Ramse kommer med forslag om at mange ikke kan være avholden på runde II, dette 

godkjennes ved akklamasjon. 

 

 



 

 

13 

 

Runde II: 

Kongo: 12 

Sri Lanka: 20 

 

Sri Lanka velges som land til Adventsaksjonen 2017. Det diskuteres nå hvorvidt 

prosjektet skal være «Mat til alle» eller «Jorden – vårt felles hjem».  

 

Hva tenker delegatene? Det argumenteres for tema II, «Jorden – vårt felles hjem», det 

sies at temaet er engasjerende. 

 

Må vi bruke nøyaktig den ordlyden i aksjonen? Vi tar utgangspunkt i at det er ordlyden. 

Hva er det de gjør konkret? Tema 2 er mer politisk? Pengene går til Matprogrammet 

uansett, men at det er ulik måte å fokusere på/selge temaet. 

 

Forslag til å gi mandatet til KUT, fordi det er så uklart hva de ulike programmene er. KUT 

kan snakke med Caritas og ta en avgjørelse om hvilket tema AA 2017 burde ha. 

 

Klima inkluderer temaet mat. Klima er hipt. En god sjanse til å lære opp ungdommen i 

Pavens Encyklika. 

 

Forslag til å ta avstemningen i morgen for å få mer informasjon. 

 

Lettere å samle inn til noe som haster, dvs. mat. 

 

Værforhold ødelegger veldig mye i Sri Lanka nå. Aktuelt med tema 2. 

 

Camilla Ramse kommer med forslag om hvorvidt vi skal stemme på runde II nå, eller 

vente på at Camilla innhenter mer informasjon angående Caritas’ arbeid på Sri Lanka. 

 

Stemmeberettigede: 31 

Vi stemmer på dette forslaget: for(å utsette): 1, avholdne: 2, imot: 28. 

 

Vi stemmer på runde II: 

«Mat til alle»: 2 

«Jorden – vårt felles hjem»: 29 
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NUKs arbeidsprogram beskriver det arbeidet som skal gjøres i perioden 2016/2017. 

Aktivitetsplanen er en del av arbeidsprogrammet, som viser de viktigste sentrale 

arrangementene. 

 

Joakim Ramse introduserer arbeidsprogrammet 2016/2017. Kortsiktige og langsiktige 

prosjekt. 

 

Går i grupper for å evaluere det som har vært og tenke ut det som skal gjøres i året 

fremover. Samler oss og hver gruppe presenterer det de har diskutert og kommet med. 

 

Presentasjon av endringsforslag av Joakim Ramse. 

 

 Tallfestet mål på økning av medlemsmasse fra 3 000 til 5 000 i løpet av de neste 3 

år. 

 WYD Panama, finne ledelse. 

 Festival 2017 

 Satsing på lokallag. 

 Hvordan bruke generalsekretæren? 

 Konfirmanter skal få et nummer av Q. 

 Synlig annonse av hva man kan engasjere seg i av frivillig arbeid i NUK. 

 Arrangere opplæring av barne- og ungdomsarbeidere. 

 Maria-statue til matsalen i Mariaholm. 

 Utvikle ny nettside for NUK. 

 18+arbeid 

 Arbeid med barn – videreføre barneteamet? 

 Adoremus – nytt opplag/ny bok? 

 

Husk å be om penger hvis du ber om en aktivitet! 

Er det noen mangler i arbeidsprogrammet?  

 

Gruppene presenterer arbeidet sitt: 

 

Barn: 
 Ressurshefte 

 Trosformidling for barn bør tilbys på lederhelgen 

 Leie kursholdere 

 Trenger flere til å være med i Barneutvalget 
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Lokallag: 
 Gjøre NUK mer synlig. 

 Hva skal til for å få gode aktiviteter? 

 MasterChef, karitativt utvalg. 

 Ønske om å se inspirasjon fra andre lokallag. 

 Publisere aktiviteter på nett er inspirerende. 

 Samarbeid mellom lokallag. 

 

18+: 
 Er ikke noe nåværende 18+ utvalg. Mangler kontinuitet. 

 Helg med paven okt./nov. 2016. 

 Helg i lokallag i vår (Trondheim?) 

 

Ny nettside: 
Hva brukes nåværende nettside til? Hva er viktig å få med videre? 

 Finne reiserefusjonsskjema. 

 Info om arrangementer. 

 Kontaktinfo i ledelse ol. 

 Bruker ikke nettsiden. Googler i stedet, og finner linker derfra. 

Hvordan kan man få den nye nettsiden til å bli brukt? 

 Artikler. Bildet av noen du kjenner på Facebook. 

 Youtube-videoer av Adoremus-sanger. 

 Bruke sosiale medier. 

Hva bør innholdet av nettsiden være? 

 Behovet for elementene av nettsiden må komme først. 

 Faste arrangementer/nyhetssaker. 

 Oppskrifter? Livsstil? 

 Lett å klikke seg videre når man først har kommet inn. 

 Nyhetshjul/slideshow av nyheter øverst. 

 Veldig mye informasjon inne på nåværende nettside. 

 Pater prater på nett? 

 Man burde måtte gå via nuk.no for å melde seg på aktiviteter, og ikke gå rett til 

checkin. 

 Nyhetsbrev er interessant, varsling når påmelding åpner. 

 Bildedeling?  

Brukerundersøkelse er nødvendig. 

 

Adoremus: 
 Hvordan brukes Adoremus? 

 Ledere må lære nye sanger og lære dem videre. 

 Adoremus-helg 
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Regnskapet viser hva NUK brukte penger på, og hvor vi fikk penger fra i 2015. 

Økonomisk Utvalg (ØU) vil presentere regnskapet for 2015 og lese opp revisors 

beretning. Det fullstendige regnskapet vil være tilgjengelig på Landsmøtet for dem som 

ønsker å se på det. Godkjent regnskap og revisjonsberetning er blant kravene til å få 

statsstøtte. 

 

Svein-Thomas Tvedt legger frem regnskapet fra 2014. Vi ser også på NUKs eiendeler og 

kapital.  

 

Vi skal stemme på om vi skal godkjenne årsregnskapet: 1 avholden, 0 imot, 31 for. 

LM godkjenner regnskapet for 2015. 
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Hvert år fastsetter landsmøtet kommende års medlemskontingent. Staben foreslår en 

endring i medlemskontingenten for medlemmer under 26 år. 

 

Lokallagsandelen ble vedtatt fjernet på fredag 2. september, første forslag faller dermed 

vekk. 

 

Det foreligger forslag om å endre lokallaksandelen slik (vi vil komme til å miste 10kr per 

medlem hvis dette blir godkjent, men dette vil kunne senke terskelen for å bli NUK-

medlem): 

 Medlemmer under 26 år: 50 kroner (endres fra 100 kroner)  

 Medlemmer fra 26 til 35 år: 200 kroner  

 Familiemedlemskap (for personer til og med 35 år): 300 kroner + 50 kroner ekstra 

per medlem fra familiemedlem nr. 7 og oppover (Staten krever nå at 

kontingenten per person er minst 50 kr.) 

 Støttemedlemskap: 300 kroner  

Det foreslås at medlemskontingenten allerede nå senkes for barn/ungdommer som 

meldes inn i katekese i høst. Dette gir NUK og lokallagene bedre tid, og de som betaler 

100 kroner betaler da både for 2016 og 2017. Dermed slipper NUK å kreve inn 

kontingent for samme medlemmer høsten 2017. Dermed vil medlemmene få 

medlemskap for hele 2017, og 2018-kontingenten betales da i høsten 2017, når de 

uansett meldes inn i katekesen. 

 

Det stemmes over disse forslagene: 

 Medlemskontingentsatsen for medlemmer under 26 år endres til 50 kroner. Øvrige 

satser forblir uendret. 

 Kontingentprisen for enkeltmedlemmer under 26 år som meldes inn gjennom 

katekesen reduseres til 50 kroner allerede høsten 2016. 

Ingen imot, ingen avholdne, forslagene godkjennes ved akklamasjon: LM vedtar at NUKs 

medlemskontingent for 2017 blir 50 kroner, øvrige satser forblir uendret. Medlemskontingent 

for katekeseinnmelding blir 50 kroner allerede høsten 2016. 
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Distriktsrådsrepresentant, kontaktperson fra AUV og eventuelle andre som har 

tilknytning til distriktet samles på hvert landsmøte. Dette er en mulighet til å snakke om 

det som skjer i distriktet, visjoner for distriktet, og utfordringer dere har. Dette er en fin 

måte å bli kjent på, og skaffe oversikt over hvem som hører til hvor. 

 

De distriktene som ikke har en valgt leder (distriktsrepresentant i landsstyret) må velge 

sin leder her. Distriktsrepresentanten fremmer distriktets saker i landsstyret. 
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Budsjettet er det som forteller hvordan vi planlegger å bruke pengene våre i 2017. 

Budsjettet er tilpasset aktivitetsnivået som ligger i forslaget til arbeidsprogram. For 

eksempel er det beregnet hvor mye alle de foreslåtte arrangementene på 

aktivitetsplanen vil koste. 

Budsjettet vil presenteres og gjennomgås av økonomisk utvalg på LM. 

 

David Ottersen ved ØU presenterer budsjettet for 2017 

 

 Økte kostnader. 

 Budsjettert med færre medlemmer enn 2016. 

 Støtte fra tilskudd + støtte fra OKB øker inntektene med 175 000 kr. 

 Statsstøtten har gått ned pga. lavere aktivitet og medlemstall i 2015 enn 2014. 

 Andre inntekter, møter, kurs og leir er ca. det samme i 2017 og 2016. 

 Endring, kurs (høst-, vårsamling og AA) er satt ned med 200 kr per helg. 

 Største ekstrakostnad: går fra 250 % -stilling til tre fulltidsansatte: Kim Anh Le, 

Henrik Emil Greve, p. Andreas Rupprecht og én ny person som skal ansettes. 

 Det har vært lønnsforhandlinger, basert på arbeidsoppgaver, ansiennitet. De har 

fått for dårlig betalt tidligere, dette er nå rettet på. 

 Overtidstillegg er nå inkludert. 

 Det å ha tre ansatte vil forbedre NUKs arbeidsflyt og oppfølging av de frivillige. 

 Bare noen få endringer i administrasjonskostnader, bortsett fra nett/web: vi er i 

gang med prosjekt på ca. 75 000 kr som går på å lage ny nettside. Dette er en 

kostnadsøkning fra 10 000 kr, og posten burde flyttes til prosjekt. 

 Ny medlemsdatabase er ikke tatt med i budsjettet. 

 20 000 kr til WYD er til WYD Panama. Tidligere måtte vi spare penger på forhånd 

til WYD. Den kunne evt. vært strøket. 

 Blader og utgivelser: vi har fått gjennomslag for å sende ut Arken til alle 

førstekommunionsbarn, ca. dobbelt så mange som får arken i posten. 

 Vi sikter på å gå 60 000 kr i minus fordi vi skal satse på mer aktivitet i år. 

 

Diskusjon: 

 Trondheim stift gir ikke NUK noen økonomiske bidrag. Bør jobbe med en skriftlig 

avtale med Trondheim stift og Tromsø stift. Hva kan vi gjøre for OKB, Trondheim 

stift og Tromsø stift når de gir tilskudd? 

 Reiser til barnekonsulent bør strykes da det er en stilling som ikke lenger 

eksisterer. AUV bør gjøre et bedre arbeid med hva som presenteres for LM. 

 ”Statsstøtte internasjonalt” er innskudd ved reise til utlandet. 

 Det stilles spørsmål vedrørende poster, som oppklares. 

 Det stilles spørsmål til om poster som er irrelevante (men var relevante flere år i 

forveien), kan slettes? 
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Stephen R. Trotter og Anja Z. Persvold presenterer årets pilegrimstur til WYD Kraków. 
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Credimus er ikke blitt utgitt i 2015/2016 og AUV lurer nå på om bladet skal legges om til 

en helt digital løsning. 

 

Ønske om rådgivende avstemning fra forslagsstiller. Joakim Ramse – forslagsleder – 

informerer om dagens Credimus-situasjon. Vi diskuterer saken, det understrekes hvor 

viktig det er å ha håndfast kopi i tillegg til nettmateriale. 

 Hvor mye penger vil man spare? Ca. 60 000 kr. 

 Kommer man fortsatt med å slite med å finne en redaksjon? Ja. 

 Hvorfor ble den ikke trykket i året som var? Manglende hovedredaktør. 

 Motiverende å se et fysisk blad for de som lager det. Bladet blir uansett lagt ut på 

nett.  

 Problemet er ikke formen, men mangel på arbeidskraft. 

 Ved å ha en digital løsning kan man telle klikk og se statistikk over hva som lesere 

finner interessant. 

 Fysiske kopier i menigheter, men digitale til medlemmer? 

 Fungerer også som reklame for å få nye medlemmer. 

 Ikke lurt å gjøre det nå som det mangler en redaksjon. 

 Den digitale løsningen kan ikke kun være å legge ut en PDF, vi må investere i en 

brukervennlig løsning. 

 

Innspill fra Jakob Voigt: bladene sendes per definisjon bare til menigheter/lokallag. 

Kommentar fra Camilla Ramse: er det ikke urealistisk at folk kommer til å forespørre 

dette? 

Kommentar fra Kristina Bjørnland: det håndfaste minner oss på at vi er medlemmer. 

Mange problemer vil løses hvis vi får opp redaksjon igjen, og når vi får nettside: vi kan 

dele og kommentere på sakene. Det diskuteres videre. 

 

Innspill til AUV: at man har som standard å ikke sende ut Credimus til alle medlemmer i 

aldersgruppen. Men at dette er noe medlemmer kan forespørre. Det er en av de få tingene 

medlemmer får. Med den nye nettsiden vil noe av innholdet legges ut som artikler. Ca. 50 som 

svarte på spørreundersøkelsen av de 200 som ble sendt ut. ¾ ville ha Credimus i papirform. 

Noe redaksjonen bør beslutte? LM som vedtar budsjettet, man trenger budsjett for å gi ut 

blader. 

Innspill: reklamere for 18+ i bladene.  

 

Vi går til rådgivende avstemning på hvorvidt vi er enige med forslaget: (33 stemmeberettigede, 

én er borte) 

Avholdne: 4, imot: 28, for: 1. LM har uttrykt at de er imot dette forslaget. 
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I følge NUKs vedtekter, skal Landsmøte bl.a. velge følgende: 

 NUKs leder 

 4-7 medlemmer til arbeidsutvalget (AUV) 

Valgene gjelder for ett år. Gjenvalg er mulig for alle verv. Funksjonstiden for nytt AUV 

inkludert leder begynner ved avslutning av Landsmøtet. 

 

Katrine Zboch informerer om valgprosedyrene: 

På valgseddelen skriver man: “Leder: nn; Nestleder: nn” Dernest skriver man hvor 

mange resterende AUV-medlemmer man ønsker at AUV skal ha (dette inkluderer ikke 

leder og nestleder). Etter dette skriver man ned hvilke kandidater man ønsker skal være 

i AUV. Minimum er tre, maks er seks AUV-medlemmer ekskludert leder og nestleder. 

 

Kandidatene til leder er:  

Joakim Ramse  

Blankt 

 

Kandidatene til nestleder er:  

Jacob Voigt  

Blankt  

 

Kandidatene til AUV er:  

Anja Zawadzka Persvold 

Ingebjørg Forsman Bærø 

Abel Amar 

Ivan Vu 

Sandra Kim Eldevik 

Loan Anh Tran (benkeforslag ved møtets start) 

 

De tre (Joakim Ramse, Jakob Voigt og Loan Anh Tran) som stiller til AUV men som også 

har stemmerett, gir fra seg stemmeretten. 

 

Svein-Thomas Tvedt og Esmeralda Cecilie Perez er godtatt som ordstyrere ved 

akklamasjon. 

Loan-Anh Tran gir en kort presentasjon av seg selv, og blir stilt spørsmål fra salen. 

 

Valgkomiteen ved Katrine Zboch informerer om at de ønsker å innstille seks kandidater, 

og ikke fem som tidligere innstilt. Det blir da rom for et ekstra medlem i AUV. Hun 

presiserer at dette ikke betyr at valgkomiteen innstiller Loan-Anh Tran (eller mener at 

hun ikke hadde gjort en god jobb) fordi de ikke har hatt tid til å vurdere henne som 

kandidat.  
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Tellekorpset godkjennes ved akklamasjon (Lisa Nguyen og Maria Ruiz). 

 

 

Valg av kandidater: 
 

Alle stemmeberettigede får en lapp med alternativene beskrevet ovenfor.  

Landsmøtet stemmer. 

 

Valg av antall AUV-kandidater: 
 

Valgkomiteen ved Katrine Zboch legger frem et forslag om at LM stemmer frem antallet 

til AUV til å være seks stykker. 

 

Det blir en liten runde spørsmål og debatt: 

 

Spørsmål: Elisabeth Thrane spør hvor mange AUV-medlemmer som ble valgt inn i fjor. 

Katrine svarer at i fjor var det seks personer som ble valg til AUV, men en trakk seg og en 

ble nestleder. Etterhvert ble det da fire AUV-medlemmer ekskludert nestleder og leder. 

 

Innlegg: David Ottersen kommer med erfaringer fra årets AUV. Han sier at hvert enkelt 

AUV-medlem har hatt mye ansvar og slitt med arbeidsmengden til tider. 

Replikk: Kristoffer Kopperud spør David Ottersen om man trenger to kandidater til eller 

om det er bedre å ha en tettere kjerne med færre personer, eller om man eventuelt skal 

omstrukturere AUV. 

Svar: David Ottersen svarer at det er mulig å ha et varamedlem, men at da blir noen 

sittende i AUV uten stemmerett. 

 

Opplysning: Ludvig Lorentz Hareide opplyser om at det i vedtektene står at det ikke kan 

velges varamedlem til AUV.  

Svar: David Ottersen svarer at to ekstra personer kan fungere greit. 

 

Spørsmål til AUV: Gerhard Raphael Balagat spør AUV om de ser noen ulemper med å 

ha et ekstra medlem i AUV. 

Svar: Mark Ross svarer at AUV har mye å gjøre så det kan være nyttig. 

 

Spørsmål: Gerhard Raphael Balagat spør om det vil være noen som ikke får noen 

ansvarsoppgaver. 

Svar: Katrine Zboch sier at valgkomiteens innstilling er seks AUV-medlemmer fordi man 

trenger en ekstra person som kan fylle ut der AUV trenger hjelp ettersom 

arbeidsprogrammet er ambisiøst.  

 

Innlegg: Bartosz Raszkowski foreslår nytt antall medlemmer, fem stykker. 
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Spørsmål: Gerhard Raphael Balagat spør om AUV har gitt uttrykk for at de har for 

mange/få medlemmer. 

Svar: Katrine Zboch svarer at det har variert fra år til år. Hun minner om at det er seks 

ansvarsområder i AUV totalt. 

 

Innlegg: P. Andreas Rupprecht forteller om fordelene og ulempene med store og små 

menighetsråd og at dette kanskje kan hjelpe LM i beslutningen. 

 

Innlegg: David Ottersen sier at han “kanskje heller mot fem medlemmer” i AUV utenom 

leder og nestleder. Han sier at den sjette personen kanskje heller burde sitte i et utvalg 

og gjøre en mer spesifikk oppgave. 

 

Spørsmål: Kristoffer Kopperud spør om David Ottersen kan oppklare det han sier. 

Svar: David Ottersen svarer at noen kanskje kan gjøre en bedre jobb utenfor AUV. 

Svar: Katrine Zboch sier at det at det er flere medlemmer i AUV betyr også at flere saker 

kan bli behandlet. Hun kan ikke se noen ulemper med at det er flere kandidater til AUV. 

 

Spørsmål: Kristoffer Kopperud ber flere i AUV si noe om dette. 

Svar: Anh Tu Tran sier at det ble mer jobb da en trakk seg, og at det allerede var mye å 

gjøre, så det ble stor arbeidsmengde på de som satt igjen. Dersom det velges en ekstra 

nå sier hun kan hjelpe på en slik situasjon igjen. 

Svar: Anna Nguyen sier at det hjelper å fylle ut der det trengs med en ekstra person.  

 

Det foreligger to forslag til antall medlemmer: Seks (valgkomiteens innstilling) eller fem. 

Det er totalt 29 stemmeberettigede til stede. 

Valgkomiteens innstilling legges til grunn.  

Mot valgkomiteens innstilling: 3 

For valgkomiteens innstilling: 24 

Avholdende: 2 

 

Det er avgjort at det blir seks medlemmer i AUV ekskludert leder og nestleder. 

 

Kandidatenes navn blir skrevet opp slik at alle kan se. 

To stemmeberettigede ba om at voteringen skjer skriftlig, og dermed blir voteringen 

foretatt skriftlig.  

 

Det stemmes. 

 

Katrine Zboch annonserer at Joakim Ramse og Jakob Voigt er valgt til henholdsvis leder 

og nestleder. 

Joakim Ramse holder en kort tale. 

Jakob Voigt holder en kort tale. 

 

Jakob Voigt forteller en vits.  #gøy 
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Ludvig Lorentz Hareide forteller en vits. #weloveludvig 

 

Katrine Zboch annonserer at vi har fått et nytt AUV, alle kandidatene er valgt. 

Kandidatene danser litt. 

 

Henrik Emil Greve takker det avtroppende AUV og spesielt David Ottersen som leder. 

David Ottersen får storslagen applaus, og holder takketale der han takker alle som har 

vært med i AUV, takker for deres konstruktive arbeid som gir godt grunnlag for NUKs 

videre drift og engasjement. Han takker Kim Anh Le, hennes bidrag, deres gode 

samarbeid som har gitt ham trygghet i arbeidet. Han takker Svein-Thomas Tvedt, AUV 

har samarbeidet godt med ham, Svein-Thomas har kunnskap ingen andre sitter på, han 

har utviklet organisasjonen på en ypperlig måte. 

 

 



 

 

26 

 

 
 

Arbeidsprogrammet ble bearbeidet under sak 7. Redaksjonskomiteen presenterer det 

som er kommet inn av forslag, og det blir avstemning 

 

Joakim Ramse presenterer endringsforslagene: 

 

Forslag 1 :  
 

På side 3, punkt 4, langsiktige prosjekter:  

Legge til: Resultatmål på stabilt minst 5000 medlemmer fra og med 2019. 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

Forslag 2: 
 

På side 3, langsiktige prosjekter:  

Legge til nytt prosjekt: 
Gjennomføre pilegrimstur til WYD Panama i 2019. 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

Forslag 3: Skaffe toppledelse til W YD 2019 Panama 
 

Legge til: 

Skaffe sentral WYD-arrangementsledelse. Utgående WYD-gruppe innstiller en kandidat 

til å være tursjef, og AUV godkjenner innstillingen eller skaffer tursjef på eget initiativ. 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 1, forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

Forslag 4: Q til konfirmanter 
 

Side 13 - Drift - Bladene 

Alle konfirmanter i katekese skal få tilsendt ett nummer av Q.  

(Kan finansieres med relevant reklame i bladet, f.eks. reklamering for St. Olav 

bokhandel) 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 1, forslaget vedtas ved akklamasjon. 
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Forslag 5 (trukket) 
 

Annonse for frivillighet på nettsiden: ha en "Lyst til å engasjere deg i NUK?"-fane på 

nuk.no med en bruksanvisning/forslag til hva man kan gjøre for NUK. Mange vil 

engasjere seg, men vet ikke hvordan. 

→ trekke dette forslaget fra arb.prog. og gi til AUVs informasjonsleder. 

IKKE AVSTEMNING (Redaksjonskomiteen foreslår at dette går som innspill til 

informasjonsansvarlig i AUV fremfor arbeidsprogrammet) 

 

Forslag 6: Instruks for DR og LLL: legge til vervsbeskrivelse i NUK  
 

Side 3 – kortsiktige prosjekter 

En enkel og oversiktlig arbeidsbeskrivelse/ vervsbeskrivelse utarbeides (av AUV eller 

delegeres) for distriktsrepresentanter, og også gjerne for lokallagsledere dersom det 

ikke enda finnes. Opparbeidelse av rutine som sørger for at 

arbeidsbeskrivelser/vervsbeskrivelse faktisk blir sendt ut og er tilgjengelig til de som tar 

på seg vervene som distriktsrepresentanter og lokallagsledere. 

 

Forenklet, nytt punkt legges til: 

Utarbeide en instruks for distriktsrepresentanter og lokallagsledere 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

Forslag 7: Navneendring for lokallag 
 

Side 3 – kortsiktige prosjekter 

Legge til: Skape en ny enhetlig navnestruktur på alle NUKs lokallag for å synliggjøre at de 

er lokallag i NUK. 

Bakgrunn: Alle våre underorganisasjoner bør ha med NUK (evt. Norges Unge Katolikker) 

som første del av navnet sitt. Dette er på linje med Caritas sine underorganisasjoner 

rundt om i landet. 

AVSTEMNING: imot 0, for 13, avholdne 19, → forslaget vedtas 

 

Forslag 8: Distribusjon av blader digitalt ved forespørsel  
 

Det foreslås at det innføres muligheter for at et medlem kan ved forespørsel motta 

medlemsblader digitalt på epost i stedet for fysisk i posten. Eks. husstander med flere 

medlemmer som mottar flere av det samme bladet, eller miljøbevisste medlemmer som 

ikke ønsker å motta medlemsbladet i posten. 

(Redaksjonskomiteen foreslår at dette går som innspill til informasjonsansvarlig i 

AUV) 

AVSTEMNING: imot 30, for 0, avholdne 2  
(altså → trekke dette forslaget fra arb.prog. og gi som innspill til AUV) 
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Forslag 9: Ressurshefte med aktiviteter for  barn 
 

Side 11, Drift: BUT 

Legge til: Barneutvalget skal lage et ressurshefte for organisering av aktiviteter for barn. 

Lignende det vi allerede har for lokallag, men mer rettet mot arbeid med barn. 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 1, forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

Forslag 10: Trosformidling til barn i Ledertrening 
 

Side 8, Drift: LTU 

Ledertreningsutvalget skal tilby kurset "Trosformidling til barn" i NUKs 

ledertreningsopplegg, som er åpent for alle. 

AVSTEMNING: imot 5, for 17, avholdne 10, → forslaget vedtas ikke. 

 

Forslag 11 : AUV rekrutterer til BUT 
 

Side 5 

AUV skal fokusere på å finne nye utvalgsmedlemmer til Barneutvalget 

(Ivaretatt av Drift: AUV) 
 

Forslag 12: Adoremus 
 

Side 3 - Kortsiktige prosjekter 

NUK skal trykke 3000 nye eksemplarer av Adoremus 

Forslaget vedtas ved akklamasjon. 

 

 

Vi går til avstemning på arbeidsprogrammet i sin helhet: 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, forslaget vedtas ved akklamasjon. 
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Generalsekretær Henrik Emil Greve og leder David Ottersen presenterer 

budsjettendringsforslagene. 

Det har blitt budsjettert større utgifter: 

 

Forslag 1  - Støtte fra Kirken 
 

Det har vært budsjettert med støtte fra Tromsø stift og OKB (henholdsvis 40 000 og 545 

000 kroner), og med 0 kroner fra Trondheim stift. Dette er nå endret til et forslag på 50 

000 kroner i tilskudd fra Trondheim stift fordi man ønsker å få til en avtale.  

 

Forslag 2 - Kurskostnader/inntekter 
 

Det har blitt lagt til et ekstra kurs, en musikkhelg, med 30 deltagere og 8 ledere.  

Kursinntekter økes dermed med 18 600 kroner. Kurskostnader økes med 34 460 kroner. 

 

Forslag 3 – Medlemsregister 
 

Her var det budsjettert med 0 kroner fordi man hadde glemt å budsjettere penger til 

posten. Det blir foreslått å endre dette til 50 000 kroner.  

 
Forslag 4 – Programvare 
 

Denne posten var satt til 10 000 kroner. Endringen er foreslått til 16 000 kroner. 

 

Forslag 5 – Prosjekter 
 

Prosjektet om å skaffe nye nettsider foreslås flyttet fra administrative kostnader til 

prosjektkostnader.  

 

Forslag 6 - Nord-Sør-kampanjen 
 

Forslag om at kostnadene blir endret fra 25 000 kroner til 0 kroner. 

 

Forslag 7 – W YD 
 

Forslag om at kostnadene blir endret fra 20 000 kroner til 5000 kroner. 
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Forslag 8 – Medlemsvekst 
 

Forslag om å legges til en ny linje med 50 000 kroner (tidligere altså 0 kroner på denne 

linjen). 

 

Forslag 9 
 

Medlemsvekst 

 

Forslag 10 - Trosformidling for barn på ledertreningshelger  
 

Etter diskusjon blir det ingen endringer i punktet likevel. Forslaget blir ikke lagt til i 

budsjettet 

 

David Ottersen oppsummerer konsekvensene av de ovennevnte endringene, dersom de 

vedtas. Oppsummert vil budsjettet være slik: 

 

Resultat: 
 

-93 611 kroner 

 

 

Vi går til avstemning av budsjettet i dets helhet: 

AVSTEMNING: imot 1, avholdne 0, for: 30 → budsjettet vedtas 
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Lokallaget i Levanger kåres til årets lokallag, David Ottersen ringer Martha Øien og 

gratulerer henne. 

 

David Ottersen forklarer at AUV i år har valgt å ikke utnevne nytt æresmedlem. 
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Katrine Zboch presenterer saken. Valgkomiteens innstilling til revisor er at vi beholder 

den vi har hatt i år (RSM Norge).  

 

Hun informerer også om hvilke kandidater årets valgkomite innstiller til neste års 

valgkomite. De har tatt hensyn til hvilke nettverk kandidatene kan nå ut til. 

 

Kandidater valgkomiteen innstiller: 

David Ottersen 

Ludvig Hareide 

Catarina Vu 

Vivian Nguyen 

 

Det er totalt 31 stemmeberettigede til stede. 

Vi stemmer på valg av revisor: 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, revisor vedtas ved akklamasjon 

 

Vi stemmer på hvorvidt valgkomitéens innstilling skal godkjennes: 

AVSTEMNING: imot 0, avholdne 0, innstillingen vedtas ved akklamasjon 
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Resolusjoner: 
 

Vi skal skrive takkeartikkel med hilsen til vertsfamiliene fra DiD på WYD. 

  

1) nytt opplag av Adoremus og ny sangbok  
 

Kristina Bjørnland presenterer saken, hvorvidt vi skal trykke nytt opplag, eller om vi skal 

lage ny sangbok. Hun ønsker stemningsrapport av oss. 

 

Det foreslås at de fire forskjellige vedtakene deles opp i to vedtak som stemmes på hver 

for seg. De nye forslagene kan være: 

 

 Skal Adoremus trykkes opp på nytt? 

 Skal ny sangbok lages? 

 Det er et akutt behov for bøker, Adoremus-bøker er etterspurt av menigheter. 

 Hva er de ulike økonomiske utfallene av vedtakene? Billigere å trykke mange 

bøker på en gang, enn færre bøker flere ganger. Et evt. restopplag vil også 

medføre tap av penger. 

 Noe av problemet med over- eller underbruken av sanger kan løses med en 

musikkhelg i stedet for enn en ny bok. 

 En revidert utgave er langt mindre arbeid. Det første LM må avgjøre er hvorvidt 

Adoremus holder mål som den er. 

 LM mangler informasjon om hvorvidt Adoremus holder mål, og hvor 

ressurskrevende de ulike alternativene er. Avgjørelsen virker noe forhastet. 

 Adoremus vil bli rotete med en revidert utgave pga. rettigheter, tall og kronologi. 

 

Diskusjon: Er det gjort noen evaluering? Nei. 

Har vi oversikt over hvilke sanger som brukes? Ja. 

Forslag til nytt vedtak: ett gjeldende Adoremus, et annet gjeldende ny sangbok. 

Til forslag 1: når vil ny sangbok komme? Hvis start i 2019, så vil det ta ca. to år. Hvilke 

økonomiske konsekvenser får de ulike forslagene? Mindre jobb og kostnader å trykke 

nytt opplag, enn å lage ny sangbok. Men, hvis vi trykker nytt opplag, og så lager ny rett 

etterpå, vil det være dyrere.  

 

Innspill til AUV: lage spørreundersøkelse om hvorvidt vi vil ha Adoremus fortsatt, legge 

til/trekke fra noen sanger, eller lage ny sangbok. Er vi fornøyd med Adoremus slik den er 

i dag? 
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Én gjentatt klage, dermed innspill til AUV, er å trykke en ikke-hardback-utgave som er 

mer anvendelig for musikere. 

 

Forslag om at vi ikke stemmer over hvorvidt vi skal lage ny sangbok eller trykke et nytt 

opplag av Adoremus. Forslag om at Adoremus diskuteres ytterligere i arbeidsgruppene 

på LM. 

 

Det undersøkes hvorvidt: 

 - vi er fornøyde med Adoremus, og kan gjerne vente ca. fem år med å lage ny? 

Antall stemmeberettigede: 32 

 Avholden, 1, imot, 3, for: 28. LM vedtar at Adoremus er bra nok i minst 5 år til. 

 




