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Referat NUKs Landsmøte 2017 

 

Sak 1/17: Åpning av Landsmøtet 2017 

 

Joakim Ramse åpner møtet og snakker om viktigheten av Landsmøtet og takker for alle som 

har møtt opp. Han oppfordrer til deltakelse. Han snakker videre om året som har gått og at 

AUVs arbeidsoppgaver har i stor grad blitt utført. 

 

Ordstyrere Hannah Hareide og Martin Hoang Nguyen velges ved akklamasjon. 

 

Ordstyrerne kommer med et lynkurs i møteskikk. 

 

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

stemmeberettiget av disse. Det er 49 stemmeberettigede i salen. 

Sak 2/17: Konstituering av møtet 

Valg av Landsmøtefunksjonær 

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 tre eller fire 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.  

 

Camilla Lucia Ramse og My Nam Tran velges til referenter, ved akklamasjon. 

Knut Arne Grosås og Katherine Esquivel velges til protokollunderskrivere, ved akklamasjon. 

Quoc Vuong Hoang Vu, David Ottersen og Christine Hoang Vu velges til tellekorps, ved 

akklamasjon. 
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Anja Zawadzka Persvold, Loan Anh Thi Tran og Jennie Vu melder seg til å sitte i 

redaksjonskomiteen, godkjennes ved akklamasjon.  

Godkjenning av innkalling 

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 2017 ble kunngjort på www.nuk.no i kalenderen og med en egen lenke til 

checkin.no den 7. august. Innkalling ble sendt ut på epost til alle med møterett i henhold 

til vedtektene, den 8. juni. Landsmøtet 2017 ble kunngjort i andre nummer av Q, Arken og 

Credimus. Dessverre har man ikke fått ut kunngjøring i St. Olavkirkeblad.  

  

Sakspapirene ble sendt til lokallagene 14. august 2017. (De som meldte seg på etter dette fikk 

sakspapirene tilsendt senere.) 

 

Knut Arne Grosås påpeker at lokallaget i Kristiansand ikke fikk innkalling til landsmøtet og at 

sakspapirene ble mottatt for sent.  

 

Godkjennes ved akklamasjon 

Godkjenning av dagsorden 

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. 

http://www.nuk.no/
http://www.nuk.no/
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Godkjennes ved akklamasjon. 

 

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

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

  

Frister: 

·   Rettelser til årsrapporten: kl. 09:45 lørdag 

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

·   Budsjettforslag (ØU): 1t etter møtets slutt lørdag 

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

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

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

·   Benkeforslag til AUV (dvs. kandidater som ikke er vurdert av valgkomiteen) kan meldes helt 

fram til valgstart. 

  

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Informasjonssak: WYD Panama 2019 

 

Stephen Trotter og Torbjørn Larsen begynner med å presentere WYD og snakker litt om det. 

Turen arrangeres av NUK. Aldersgrensen er 18-35 år, tidligere var 16 år, dvs. Fylt 18 år innen 

januar 2018. Søking av fravær: I følge opplæringsloven så er det mulig å søke fritak om fravær 

for de som går på videregående skole, det NUK skal gjøre er å informere skolen om hva turen 

går ut på. Prisen er 1600 kr. Som deles inn i flere innbetalinger (Hovedsakelig 4 forskjellige 

innbetalinger, men det er mulig å spørre om flere innbetalinger). Det er ikke begrenset med 

plasser, men har et minstetall for at budsjettet skal gå.  

 

Sak 3/17: NUKs Årsrapport 2016/2017 

 

En årsrapport vedtatt på Landsmøtet er ett av vedleggene som kreves til NUKs søknad 

om statsstøtte. Årsrapporten er altså et formelt viktig dokument, og brukes til å informere 

om NUKs arbeid i 2016/2017. 

  

Hvis årsrapporten inneholder feil, er det viktig at Landsmøtet melder om dette. Rettelsen 

vil i så fall bli ført inn i den endelige utgaven av årsrapporten som vil bli trykket etter 

Landsmøtet. 
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Joakim Ramse presenterer årsrapporten. Han viser arbeidsprogrammet de vedtok i fjor som 

oppsummerer det de har gjort i fjor. AUV-medlemmene presenterer seg selv og hva de har 

jobbet med.  

 

Aleksandra Sramkowska forteller hvordan man kan rette på årsrapporten. 

 

Henrik Emil Greve går igjennom foreslåtte endringer i årsrapporten. 

Anja Z. Persvold legger til en endring som er glemt. 

Elisabeth Thrane legger til en endring om endring av lokallagsnavn i Levanger. 

 

Joakim Ramse forteller kort om redaksjonskommiteen.  

 

Forslag: Årsrapporten godkjennes (49 stemmeberettigede) 

 Imot: 0, Avholdne: 0. Enstemmig vedtatt      

 

Sak 4/17: Vedtekstendringer 

 

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. 

Under står NUKs vedtekter med de endringene som er foreslått. 

 

Ordstyrerne forklarer kort om vedtekstendringer. 

 

Det er kommet inn 6 endringsforslag. 

Forslag til endringer (endringer i oransje): 

  

Forslag 1: 

§ 10 a nytt kulepunkt: 

 

“§ 10 a Landsstyret er det øverste organet i NUK mellom landsmøtene. Det består av: 
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Med stemmerett: 

•  AUV 

•  Distriktsrepresentantene 

•  Utvalgsledere (unntatt Økonomisk utvalg) 

•  Redaktører for NUKs medlemsblader 

•  NUKs representanter i pastoralrådene 

•  2 barne- og ungdomskontakter 

•  en representant for hver av de landsdekkende sammenslutningene som er anerkjent av  

 

NUK 

•  Dersom en stemmeberettiget ikke kan stille, så kan stemmeretten overføres til en varar 

fra samme organ i organisasjonen som stiller.” 

 

Forslagsstiller: Joakim Ramse 

 

Joakim Ramse presenterer forslaget. 

 

Det diskuteres om MUT skal ha stemmerett på LM. Det poengteres at MUT består av redaktører 

i bladene som allerede har stemmerett. 

 

Joakim Ramse sier litt om hva medieutvalget som skal skape innhold på nettsidene, NUK-

bladene og sosiale medier ved å ta bilder og videoer.   

 

Skrivefeil i ordet “vara” rettes. 

 

Fire siste ord strykes i kulepunktet etter forslag fra salen. 

 

Forslag:  

Det legges til nytt kulepunkt under § 10 .a som lyder: “Dersom en stemmeberettiget ikke kan 

stille, så kan stemmeretten overføres til en vara fra samme organ.”. Det kreves ⅔ flertall for at 

forslaget skal gå gjennom. 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede):  

Imot: 0, Avholdne: 0. Enstemmig vedtatt 
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Forslag 2: 

§11 og alle andre paragrafer der betegnelsen AUV og Arbeidsutvalget brukes: 

Arbeidsutvalget og forkortelsen AUV endres til Styret. 

 

Forslagsstiller: Joakim Ramse 

 

Joakim Ramse forklarer bakgrunnen for forslaget.  

 

Loan Anh Thi Tran kommer med innlegg på vegne av en som sitter i distrikt SØR som ikke har 

mulighet til å møte. Det diskuteres om “styret” kan blandes med “landsstyret” og om “styret” blir 

for generelt. 

 

Det foreslås andre varianter som “hovedstyret”, “sentralstyret” og lignende. 

 

Det presiseres at forslaget må sendes inn i god tid, men at forslaget kan redigeres på LM, 

forutsatt at hovedinnholdet ikke endres og at forslagsstiller samtykker.  

 

Sandra Kim Eldevik foreslår at ordlyd endres til “sentralstyret”. Forslagsstiller ønsker ikke å 

endre til denne ordlyden.  

 

Forslag:  

§11 og alle andre paragrafer der betegnelsen AUV og Arbeidsutvalget brukes: 

Arbeidsutvalget og forkortelsen AUV endres til Styret. Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal 

gå gjennom. 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede): 

For: 8, Imot: 33, Avholdne: 8. Forslaget ikke vedtatt.  

  

Forslag 3: 

§12 endres fra: 

Økonomisk utvalg består av ett AUV-medlem, 2 ressurspersoner utpekt av AUV samt 

organisasjonssekretæren i NUK, som er sekretær for utvalget. AUV kan utnevne ett 

ytterligere medlem etter behov. 

  

Utvalget skal: 

- forberede budsjettforslag til LM. 

- ved behov forberede revidert budsjett til LS.  

- utvalget er ansvarlig overfor AUV for at budsjettet blir fulgt. 
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§12 endres til: 

Økonomisk utvalg består av ett AUV-medlem, 2 ressurspersoner utpekt av AUV samt 

generalsekretæren i NUK, som er referent for utvalget. 

Utvalget skal: 

 - forberede budsjettforslag til LM.  

- ved behov forberede revidert budsjett til LS.  

- utvalget er ansvarlig overfor AUV for at budsjettet blir fulgt. 

- gi råd til AUV om NUKs økonomi ved behov 

  

Forslagsstiller: Joakim Ramse 

 

Joakim Ramse presenterer forslaget.  

 

Bakgrunn for at det er foreslått ett AUV-medlem og generalsekretær fra stab forklares som svar 

på spørsmål fra salen. 

 

 

Forslag:  

§12 endres til: 

Økonomisk utvalg består av ett AUV-medlem, ressurspersoner utpekt av AUV samt 

generalsekretæren i NUK, som er referent for utvalget. 

Utvalget skal: 

 - forberede budsjettforslag til LM.  

- ved behov forberede revidert budsjett til LS.  

- gi råd til AUV om NUKs økonomi ved behov 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede): 

Imot: 0 , Avholdne: 0, Enstemmig vedtatt 

 

Forslag 4: 

Nytt kulepunkt i §4b: (For et lokallag i NUK gjelder følgende krav…) 

•  Det skal ha NUK som første del av navnet. 

 

Forslagsstiller: LS Vår 2017 

 

Jakob Michael Voigt presenterer forslaget og begrunner hvorfor bl. annet at NUK ikke bare er i 

akersveien, men at det er rundt om i Norge.  
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Det argumenteres at NUK blir mer synlig i menighetene og at det skaper mer tilhørighet til NUK i 

hele landet. 

 

Det diskuteres om NUK burde stå foran lokallag som YFL ettersom dette er en europeisk 

organisasjon. 

 

Det diskuteres om logoer må endres. Det er kun snakk om det skriftlige, presiserer forslagstiller, 

så logoer må ikke endres.  

 

Forslag: Nytt kulepunkt i §4b: (For et lokallag i NUK gjelder følgende krav…) 

•  Det skal ha NUK som første del av navnet. 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede): 

For: 28, Imot: 15 , Avholdne: 6 

 

Det kommer inn forslag om at de avholdne må bestemme seg. 

 

Det diskuteres igjen.  

 

Det foreslås å bruke plakater og annet materiell for å skaffe flere medlemmer.  

 

Det foreslås å sette NUK til slutt i navnet, ikke først. Akkurat som fornavn og etternavn. 

 

Det diskuteres hva konsekvensene av å måtte bruke NUK “skriftlig” betyr.  

 

AUV foreslår at det ikke skal være mulig å stemme avholdende, dette diskuteres, og forslaget 

trekkes så tilbake. 

 

Det voteres igjen (49 stemmeberettigede): 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

For: 32, Imot: 15, Avholdne: 2 Forslaget er vedtatt.  

(Etter diskusjon, presiserer ordstyrer at kravet om ⅔ skal beregnes på bakgrunn av de 

som stemmer for eller imot, altså at de som stemmer avholdne ikke regnes med i totalen) 

 

 

Forslag 5: 

Ny paragraf §11e: 
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Kandidater til AUV stiller til valg for to valgperioder av gangen, der halvparten av AUV 

stiller til valg ved hvert ordinære Landsmøte. 

Foreslått ved resolusjon, LS Vår 2017: LS mener at AUV medlemmer bør velges for 2 år 

av gangen, der halve AUV skiftes ut hvert LM. 

  

Joakim Ramse presenterer forslaget på vegne av LS Vår 2017. 

 

Det stilles spørsmål om hvordan “halve” AUV skal beregnes i praksis. 

 

Det stilles spørsmål om når denne nye løsningen evt. skal starte, tatt i betraktning at det velges 

et helt LS i år. 

 

Det diskuteres om det kan bli vanskelig å få frivillige til å melde seg til vervene, og at det 

dermed blir vanskeligere å rekruttere folk til AUV.  

 

Det blir sagt at de i staben støtter forslaget.  

 

Det diskuteres om AUV-medlem kan velges for 1 år dersom 2 år ikke er mulig å rekruttere. Det 

blir sagt at vedtektene må følges og at dersom det står 2 år i disse, må det sendes inn forslag til 

LM 3 mnd før dersom noe annet skal være tilfellet.  

 

Det poengteres at ikke alle årets medlemmer i AUV stiller igjen, og at dette kan tyde på at de er 

slitne. Det blir sagt at man er mindre sliten år nummer 2. 

 

Det spørres om et AUV-medlem valgt for to år kan stille til valg som NUKs leder år nummer to. 

Det foreslås at detaljer i forslag utarbeides senere, og at kun vedtekten slik den er presentert 

stemmes over.  

 

 

Forslag:  

Ny paragraf §11e: 

Kandidater til AUV stiller til valg for to valgperioder av gangen, der halvparten av AUV stiller til 

valg ved hvert ordinære Landsmøte. 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede): 

For: , Imot: 6, Avholdne:  

 

Votering avbrytes.  
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Det spørres av ordstyrer hvorfor man er avholden.  

Det diskuteres igjen. 

 

Abinaya Philip forklarer at mange kanskje er usikre på hva et AUV-verv innebærer. 

 

Det voteres igjen (49 stemmeberettigede): 

For: 23, Imot: 15, Avholdne: 11 Forslaget er ikke vedtatt. 

 

 

Forslag 6: 

§ 9 b endres fra: 

§ 9 b En valgkomité foreslår kandidater, og LM velger følgende: 

•  NUKs leder 

•  NUKs nestleder 

•  3 – 6 medlemmer til AUV 

•  valgkomité bestående av minst 3 personer 

•  revisor 

 

§ 9 b endres til: 

§ 9 b En valgkomité foreslår kandidater, og LM velger følgende: 

•  NUKs leder 

•  NUKs nestleder 

•  3 – 6 medlemmer til AUV 

•  valgkomité bestående av minst 3 personer 

•  revisor 

 

Valgkomiteen skal levere sin innstilling til LM senest en uke før start av LM sammen med 

en oversikt over alle som har meldt sitt kandidatur. Kandidater kan selv melde seg til valg 

frem til gitt frist på LM i programmet.  

  

Forslagsstiller: Joakim Ramse 

 

Det foreslås at fristen endres til 2 uker (istedet for 1 uke før start av LM). Forslaget godtas av 

forslagsstiller 

 

Det presiseres av forslagsstiller at Valgkomiteen fortsatt skal kunne innstille folk etter å ha levert 

den offisielle innstillingen 2 uker før. 
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Forslag: Det legges til i § 9 b: “Valgkomiteen skal levere sin innstilling til LM senest to uke før 

start av LM sammen med en oversikt over alle som har meldt sitt kandidatur. Kandidater kan 

selv melde seg til valg frem til gitt frist på LM i programmet. “ 

 

Det kreves ⅔ flertall for at forslaget skal gå gjennom. 

 

Det voteres (49 stemmeberettigede): 

Imot: 1, Avholdne: 6 Forslaget er vedtatt 

 

Informasjonssak: St. Johannes katolske bibelskole 

 

To representanter presenterer tilbudet ved St. Johannes katolske bibelskole.  

 

Sak 05/17: Presentasjon av kandidater til AUV 17/18 

 

Ifølge NUKs vedtekter skal Landsmøtet blant annet velge følgende: 

● NUKs leder 

● NUKs nestleder 

● 3-6 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. 

 

Valgkomitéen 2016/2017 har bestått av David Ottersen, Ludvig Hareide 

Catarina Vu og Vivian Nguyen 

  

 

David presenterer jobben valgkommiteen har gjort og presenterer AUV-kandidatene. Videre sier 

han at valgkommiteen er fornøyd med de 6 som er utvalgte. De 4 som er tilstede under LM 

presneterer seg selv. 

 

De som stiller til valg for AUV er: 

Jakob Voigt 

Anja Zawadzka Persvold 

Abinaya Philip 
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Gerhard Balagat 

Snit Hagosa Ghebriel 

Kristian Varmo Andresen 

 

Joakim Ramse forteller litt om ledererfaring og oppfordrer alle til å søke på stillingen.   

 

Sak 06/17: Adventsaksjonen 2018 (presentasjon) 

 

Camilla Lucia Ramse forteller kort om Adventsaksjonen 2016. Det ble samlet inn 654 000 kr, 

det er ny rekord. 

 

Camilla Lucia Ramse forteller kort om Adventsaksjonen 2017. Landet er Sri Lanka og temaet er 

Jorden - Vårt felles hjem. 

 

Camilla presenterer valg av tema for Adventsaksjonen 2018. 

 

De tre temaene det går an å stemme mellom er: 

- Tema 1: Mat til alle 

- Tema 2: Mulighet til å påvirke egne liv. 

- Tema 3: Like rettigheter for menn og kvinner.  

Sak 07/17: Arbeidsprogrammet 2017/2018 

(presentasjon) 

Landsmøte vedtar Arbeidsprogrammet 2017/2018 og Aktivitetsplan 2018. 

 

Joakim Ramse presenterer saken for AUV. 

 

Sakene skal diskuteres i grupper for å åpne for forståelse og diskusjon i plenum senere. 

 

Gruppene henger sammen med delegatenes ulike ansvarsområder. 
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Tre diskusjonsgrupper: 

- Leir, nordisk samarbeid og 18+ (Anja og Sandra, rød stue)  

 

Anja Persvold forteller hva gruppen har snakket om. 18+arbeidet må bli bedre og vi må få til et 

18+utvalg. Forslag til kortsiktige prosjekter: Samarbeide bedre med klostrene. 

 

- Synlighet, blader, media (Jakob, Ingebjørg, Ivan, Aleksandra, grønn 

stue) 

 

Jakob Voigt forteller hva gruppen har snakket om. NUK promoteringsvideoer på ulike språk. 

Utrede mulighet for NUK-app. Øke fokus på salg av NUK-tskjorter. Designe tskjorter på nytt. 

 

- Medlemsvekst (Abel, Loan Anh og Henrik, lilla stue) 

 

Henrik Emil Greve forteller hva gruppen har snakket om. Ordets liturgi for barn blir fanget opp i 

barneutvalg. Fokus på konfirmanter men ikke noe konkret til arbeidsprogrammet. Kontakt med 

ansatte og frivillige i menigheter ble foreslått men er allerede dekket. 

Et annet forslag er å øke potten til distriktsrepresentantene for å drive promotering av NUK i 

menighetene.  

Arbeidsprogrammet: 

Kortsiktige prosjekter: 

1. Vurdere virkningen av ulike tiltak for medlemsvekst som er funnet i forprosjektet (2016-

2017) og implementere tiltak som fungerer i tråd med det langsiktige målet for 

medlemsvekst. 

2. Forberede Nordisk pilgrimstur til Rouen høsten 2018 og WYD 2019. 

3. Planlegge finansiering av stabsstruktur for tiden etter utløpet av 

prosjektansettelsesperioden for Generalsekretær. 

4. Utarbeide instruks for rollene i AUV og Staben. 

5. Ivareta innføringen av ny og enhetlig navnestruktur på alle NUKs lokallag i tråd med 

vedtektsendringen.  

 

Langsiktige prosjekter 

6. Resultatmål på stabilt minst 5000 medlemmer fra og med 2019 

7. Gjennomføre pilegrimstur til WYD Panama i 2019 
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Drift: 

 

● Dugnad på Mariaholm 

● Arrangere årlig samling for alle barne- og ungdomskontakter fra hver menighet 

● Krav om politiattest 

● Medieutvalget  

 

Sak 08/17: Regnskap og revisjon 2016 

Regnskapet viser hva NUK brukte penger på, og hvor vi fikk penger fra i 2016. 

Økonomisk Utvalg (ØU) vil presentere regnskapet for 2016 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. 

Regnskap 2016 og Revisjonsberetning for NUK 2016 har blitt ettersendt. 

 

Regnet viser hva NUK bruker penger på og om NUK har gått i overskudd. 

 

Martin Hoang Nguyen gir et overblikk over den økonomiske situasjonen de siste årene. 

NUK har gått fra overskudd til å budsjettere med underskudd.  

2015 var et spesielt år, vi fikk penger fra WYD og hadde personer ute i permisjon uten 

vikarer, og færre leire.  

 

Inntektene har vært stabile i perioden, og mye av disse kommer fra statsstøtte.  

Kostnadene har en liten økning fra 15 til 16, NUKs landsmøte ansatte NUKs 

generalsekretær.  

LM reduserte medlemskontingente, og det koster også litt penger. 

 

Slik kan vi ikke drive på sikt, mener Martin Hoang Nguyen. Vi kan gjøre to ting fremover: 

1. Øke inntekter 

2. Redusere kostnader 

 

Henrik Emil Greve går igjennom regnskapet for 2016.  

 



 

16 
 

 

 

 

Generalsekretæren presiserer at regnskapet ikke er bærekraftig på sikt. 

 

Generalsekretæren sier også at inntektene kan økes hvis NUK får flere medlemmer.  

 

David Ottersen argumenterer at man har gått i minus i 2016 fordi vi har hatt et år med mer 

aktivitet enn noensinne.  

 

Joakim Ramse argumenterer at pengene må komme NUKs medlemmer til gode og dermed 

redusere egenkapitalen i en periode. 

 

Martin Hoang Nguyen fremlegger revisors vurdering av regnskapet som godkjenner 

regnskapet uten merknader. 

 

Forslag: 

Regnskap og revisjonsberetning for 2016 godkjennes 

 

Det voteres (49 stemmebrettigede): 

Imot: 0 Avholdende: 0, Forslaget er enstemmig vedtatt.  

  

Sak 09/17: Medlemskontingent 2018 

Hvert år fastsetter landsmøtet kommende års medlemskontingent. Staben forslår at 

familiemedlemskap styrkes på grunn av endring i kontingenten for medlemmer 

under 25 fra i fjor og for å sikre at man få inn korrekt innbetaling per person. 

Forslaget er å fjerne familiemedlemskapet og at dette gjelder fra 01.jan. 2017 

 

Det presiseres at familiemedlemskap var ett beløp for familien som var billigere enn 

enkeltbeløpene summert. 

 

Medlemskontingenten ble endret tidligere slik at de under 26 år bare betaler 50 kr. 

 

Generalsekretær påpeker at hvis man ikke stemmer for dette forslaget, vil NUK tape penger på 

familiemedlemskapet. 
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Det argumenteres at et familiemedlemskap kan skape fellesskap i kirken og hindre at voksne 

faller ut.  

 

Jakob Michael Voigt poengterer at hovedpoenget ved å fjerne familie medlemskapet var at det 

ikke var billigere lenger. 

 

Forslag: 

Fjerne familiemedlemskap f.o.m 01.jan. 2017 

 

Det voteres (49 stemmebrettigede): 

Imot: 0 Avholdende: 3, Forslaget er enstemmig vedtatt 

 

Sak 10/17: Distriktsmøter 

 

Distriktene presenterer valg av ny distriktsrepresentant og vara, samt hva de har planlagt for det 

kommende året. 

 

Valg av nye distriksrepresentanter: 

SØR: Cecilia To (Jan Tran) 

MIDT: Sigrid Nordhus (ingen foreløpig) 

NORD: Ingen tilstede 

ØST: Sofie Maria Aceveda 

ØSTFOLD: Vivi Vo (Silje Nguyen) 

OSLO: Martin Nguyen (Mikaela Joana Bagasani) 

VEST: Katherine Esquirel (Mari Ulleberg Søreng) 

 

Sak 11/17: Budsjett 2018 (presentasjon) 

Budsjettet er det som forteller hvordan vi planlegger å bruke pengene våre i 2018. 
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. 
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Budsjettet (med forbehold om endringer) ligger vedlagt og vil presenteres og 

gjennomgås av Økonomisk Utvalg på LM. 

 

Martin Hoang Nguyen presenterer budsjettet for 2018. 

 

Martin Hoang Nguyen forklarer at NUK gikk med overskudd ifjor pga. Inntekter fra WYD. I år 

budsjetteres det med underskudd fordi det forventes en inntekt om to år igjen som følge av 

internasjonal reisestøtte fra WYD Krakow. 

 

I 2017 budsjetteres det til 3000 medlemmer. 

 

Jens Long Nguyen foreslår å øke posten “distriktsmidler” fordi distrikt midt ønsker å få andre 

distrikter på besøk og at transport da dekkes med midler fra NUK. 

 

Sak 12/17: Adventsaksjonen 2018 (valg av tema) 

 

Ordstyrer informerer om at det først skal stemmes over alle tre temaer, dersom en av disse 

temaene ikke har fått 50% flertall, skal det stemmes på nytt over de to temaene med flest 

stemmer.  

 

Det skal kun stemmes over tema, men ikke land.  

 

Det diskuteres. 

 

Det påpekes at tema 1 kan ligne noe på årets prosjekt. 

 

Det påpekes at tema 3 kan profilere den katolske kirken på en ny måte og motvirke fordommer. 

 

Det argumenteres at tema 2 dekker et bredere behov enn tema 1 og tema 3. 

 

Camilla Ramse foreslår at LM ber KUT å unngå land som nylig har fått penger fra AA dersom 

mulig, avhengig av hvilket tema som blir valgt. 

 

 

Forslag 1: Tema 1 - Mat til alle 

Det voteres (48 stemmeberettigede): 

For: 2, Imot: , Avholdne: 0  

 

Forslag 2 Tema 2 - Mulighet til å påvirke egne liv 
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Det voteres (48 stemmeberettigede): 

For: 12, Imot: , Avholdne: 0  

 

Forslag 3: Tema 3 - Like rettigheter for menn og kvinner 

Det voteres (48 stemmeberettigede): 

For: 34, Imot: , Avholdne: 0  

 

Forslag: Tema 3: Like rettigheter for menn og kvinner vedtas som tema for Adventsaksjonen 

2018. 

 

Det voteres: 

Imot: 0, Avholdne: 1, Forslaget er vedtatt 

 

Sak 13/17: Valg av AUV og leder for 2017/2018 

 

Deltagere som ikke har stemmerett bes om å forlate lokalet. 

Valg av Leder og Nestleder i AUV: 

Det gis mulighet til at nye kandidater til ledervervet melder seg. Ingen melder seg. 

 

Kandidat til lederverv: 

Jakob Voigt 

 

Forslag: LM velger Jakob Voigt som leder ved akklamasjon 

Forslaget godtas ved akklamasjon. 

 

Kandidat til nestleder: 

Anja Zawadzka Persvold 

 

Forslag: LM velger Anja Zawadzka Persvold som nestleder ved akklamasjon 

Forslaget godtas ved akklamasjon. 

 

Valgkomiteen foreslår at det velges 6 personer til AUV.  

 

Forslag: Det velges 6 personer til AUV. 

Forslaget godtas ved akklamasjon 
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Valg av AUV: 

 

David Ottersen ved valgkomiteen presenterer en ytterligere kandidat til AUV:  

Øyvind Johannes Vadenes Evenstad. Han har stilt selv idag morges. 

 

Valgkomiteen innstiller disse personene til AUV: 

Yoni Teklegerghis 

Snit Ghebriel 

Abinaya Philip 

Gerhard Balagat 

Kristian Varmo Andresen 

Sandra-Kim Eldevik 

 

Valgkomiteen innstiller ikke Øyvind Johannes Vadenes Evenstad ettersom de allerede har 

innstilt 6 personer, men presiserer at de har hatt ham på listen og at han ikke kom med pga. 

tidspunktet han meldte seg.  

 

Det er 43 stemmeberettigede i salen 

 

Det stemmes over disse kandidatene til AUV: 

Yoni Teklegerghis: Ikke valgt 

Snit Ghebriel: Valgt 

Abinaya Philip: Valgt  

Gerhard Balagat: Valgt  

Kristian Varmo Andresen: Valgt  

Sandra-Kim Eldevik: Valgt 

Øyvind Johannes Vadenes Evenstad: Valgt 

 

AUV for 2017/2018 er: 

Snit Ghebriel 

Abinaya Philip 

Gerhard Balagat 

Kristian Varmo Andresen 

Sandra-Kim Eldevik 

Øyvind Johannes Vadenes Evenstad 

I tillegg til leder og nestleder.  
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Sak 14/174: Arbeidsprogrammet 2017/2018 

(godkjenning) 

 

Anja Zawadzka Persvold fra Redaksjonskomiteen går igjennom forslagene til 

arbeidsprogrammet.  

 

Fullstendig oversikt over endringer til arbeidsprogrammet ligger som vedlegg til referatet. 

 

Kortsiktige prosjekter: 

A. Marta Krakus  

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 1, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

B. Jakob Voigt  

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

C. Anja Persvold 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

D. Elisabeth Thrane (Elisabeth Thrane trekker dette forslaget. Det gjaldt 

å arrangere Olsok-treff) 

 

 

Det diskuteres om forslaget om Oslok-distriktstreff som kortsiktig prosjekt burde gjøres til et 

nasjonalt arrangement og et langsiktig prosjekt.  

 

Forslaget trekkes. 
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E. Ingebjørg Bærø 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 3, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

F. Jakob Voigt (Jakob Voigt trekker dette forslaget. Det gjaldt 

digitalisering av Credimus) 

 

Forslaget trekkes. 

 

Langsiktige prosjekter: 

A. Ingebjørg Bærø (gjenopprette barneutvalget) 

 

Det diskuteres om forslaget kan endres til at BUT legges ned av forslagsstiller.  

 

Det påpekes at da kreves det mer diskusjon før noe slikt kan stemmes over.  

 

Forslagsstiller trekker forslaget og legger til nytt forslag som skal legges til under drift som 

handler om å legge ned driften. 

 

 

Drift AUV: 

 

A. Marta Krakus 

B. Marta Krakus (Marta Krakus trekker tilbake forslaget)  

C. Marta Krakus (Marta Krakus trekker tilbake forslaget) 

D. Marta Krakus (Marta Krakus trekker tilbake forslaget)  

 

Det diskuteres om forslagene hører hjemme i AUVs drift, det foreslås at de heller hører hjemme 

i AUVs formål som er dekket gjennom formålsparagrafen. Det foreslås at det endres til en 

resolusjon. Det foreslås også å samle disse punktene til ett punkt, da til det første punktet.  
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Forslagsstiller trekker forslag B,C og D. 

 

Det voteres (Forslag A) (43 stemmeberettigede): 

Imot: 4, Avholdne: 17, Forslaget er vedtatt 

 

E. Arbeidsgruppe: Medlemsvekst 

 

Det spørres hvorfor ikke dette skal stå i distriktsrepresentantinnstruksen. Henrik Emil Greve 

svarer for forslagsstiller at dette er ment å legges til for å tydeliggjøre at AUVs medlemmer 

følger opp distriktene i tillegg til distriktsrepresentantene selv.  

 

Det diskuteres om forslaget er praktisk mulig å gjennomføre som regionsansvarlig i AUV.  

Det foreslås å endre forslag til at distriktsrepresentatene skal ha en intensjon om å knytte 

distriktet sammen. 

 

Det argumenteres at dette ikke er hovedformålet til distriktsrepresentanten og at dette ikke skal 

stå under AUVs drift.  

 

Det nevnes også at distriktsrepresentantene ikke må være tilstede under treff eks. Distriktstreff 

for å jobbe med det fordi det finnes andre måter å kommunisere med lokallagslederne selv om 

det er store avstand.  

 

Det foreslås at ordlyd endres til “tilrettelegge for at distriktsrepresentantene kan besøke sine 

menigheter”. Forslagsstiller er enig.  

 

Dette skal ikke stemmes over fordi det påvirker budsjettet. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

F. Camilla Lucia Ramse   

 

Camilla Lucia Ramse forklarer forslaget. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 
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Drift: Ledertreningsutvalget (LTU) 

 

A. Catarina Vu 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

Drift: 18+utvalget 

A. Marta Krakus 

 

Forslaget trekkes 

Drift: Medieutvalget (MUT) 

 

A. Vuong Hoang Vu 

 

Det argumenteres at teksten tar for mye plass i arbeidsprogrammet. Det påpekes at alle 

utvalgene har en slik beskrivelse. 

 

Vuong Hoang Vu spør Joakim Ramse om å foreslå endring av ordlyd.setningen. 

 

Det foreslås endring: “Medieutvalget skal hjelpe NUK å nå ut til unge katolikker ved å produsere 

medieinnhold på YouTube, Instagram, etc.”. Denne teksten skal stå øverst på siden til drift av 

medieutvalget. 

 

Forslagsstiller godtar forslaget til endring av ordlyd. 

 

Det foreslås at YouTube og Instagram endres til “sosiale medier” 

 

Forslaget godtas av forslagsstiller. 
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Forslag: 

“Medieutvalget skal hjelpe NUK å nå ut til unge katolikker ved å produsere medieinnhold på 

sosiale medier”. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

B. Vuong Hoang Vu 

 

Det argumenteres at opplysninger om nye medlemmer ikke er vanlig å ha i arbeidsprogrammet. 

 

Det forslås at forslaget trekkes.  

 

Forslaget trekkes fra forslagsstiller. 

 

C. Jakob Michael Voigt 

 

Forslagsstiller endrer sitt forslag C til å “erstatte” punkt 5, ikke “endre” punkt 5. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

D. Jakob Michael Voigt 

 

Forslaget trekkes. 

E. Jakob Michael Voigt 

 

Forslaget trekkes. 

F. Jakob Michael Voigt 

 

Forslaget trekkes. 
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Drift: Barneutvalget 

 

A. Ingebjørg Bærø 

 

Ingebjørg Bærø presenterer forslaget. 

 

Det argumenteres at dette er en stor beslutning som må vurderes nøyere. 

 

Det diskuteres om NUK trenger et barneutvalg. 

 

Forslagsstiller trekker forslaget. 

 

 

 

Arbeidsprogrammet skal vedtas i sin helhet etter budsjettet er diskutert ettersom budsjettet har 

konsekvenser for arbeidsprogrammet. 

 

Budsjettet er diskutert, og arbeidsprogrammet skal godkjennes. 

 

 

Godkjenning av arbeidsprogram 2018 

 

Forslag: Arbeidsprogrammet for 2018 godkjennes. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er godkjent.  

 

Godkjenning av aktivitetsplan 

 

Det foreslås en endring av navn på Høstsamling og Vårsamling til Ledertrening Høst og 

Ledertrening Vår. Ordlyden kan endres, presiserer ordstyrer.  
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18+ helg februar endrer sted fra Mariaholm til Stavanger. 

 

Dato skal være 1. juli på juniorleir presiseres det. Ordstyrer sier at alle detaljer kan endres 

etterpå. 

 

Forslag: Godkjenne aktivitetsplan 2018 med forbehold om endringer feil. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er godkjent. 

 

Sak 15/17: Budsjett 2018 (godkjenning) 

Budsjettet ble gjennomgått under sak 11. Økonomisk utvalg presenterer det 

som er kommet inn av forslag, og det blir avstemning. 

Budsjettet har allerede blitt gjennomgått. Det har kommet forslag til endringer i budsjettet. 

 

Martin Hoang Nguyen ved økonomisk utvalg går igjennom endringene. 

Forslag til endringer i budsjettet: 

 

Fullstendig oversikt over hva endringene dreier seg om ligger vedlagt i eget dokument til 

referatet. 

Forslag 1 - Budsjett for KUT 

 

KUT ønsker ikke å redusere utgiftene til Adventsaksjonen. 

 

Det stilles spørsmål til KUT angående hvorfor utgiftene ikke skal reduseres ettersom Caritas 

kanskje skal bidra med 10 000,-.  

 

Forslagsstiller presiserer at KUT ikke ønsker at utgiftene reduseres før midler fra Caritas er 

bekreftet. 

 

Det foreslås at reduksjonen i KUTs budsjett beholdes med forbehold om at NUK vil hjelpe KUT 

med mer midler dersom Caritas ikke bidrar med ubekreftede 10 000,-. 
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Forslagsstiller trekker forslaget. 

 

Forslag 2 - Reiser for distriktsrepresentanter 

 

Det argumenteres at det som foreløpig er budsjettert er for lite for å dekke reiser for 

distriktsrepresentanter.  

 

Det spørres om distriktstreff eller reiser i distrikter er det som diskuteres. 

 

Det diskuteres om forslag 2 og 3 henger sammen. 

 

Det argumenteres at det er behov for mer støtte til reiser for distriktsrepresentanter.  

 

Det poengteres at menigheter bør bidra med støtte og at NUK ikke skal dekke alt distriktene 

arrangerer.  

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er vedtatt 

 

 

Forslag 3 - Midler til distrikter 

 

Det diskuteres om det burde være et krav at deltagere på distriktstreffene er medlemmer av 

NUK.  

 

Det poengteres at distriktsmidlene økes med 17 000kr og at det ikke er uenighet om dette. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 1, Forslaget er vedtatt 

 

Forslag 4 - Midler til seminar og kurs for stab 

 

Forslagsstiller presenterer forslaget. 
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Generalsekretær opplyser om at de har tilgang på en del gratis seminar og kurs, men at enkelte 

kurs koster mer og kan være nyttige. 

 

Det diskuteres om staben har behov for dette. 

 

Det voteres (41 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 20,  Forslaget er vedtatt 

Forslag 5 - Olsok-arrangement 

 

Forslaget til arbeidsprogrammet er trukket, dermed foreslås det at forslaget trekkes. 

 

Det spørres om dette ikke fortsatt skal arrangeres, bare på distriktsnivå? 

 

Forslagsstiller trekkes forslaget ettersom distriktsmidler er økt noe. 

 

 

Forslag 6 - Elektronisk distribuering av Credimus 

 

Forslaget er trukket fra arbeidsprogrammet. 

 

Forslagsstiller trekker også dette forslaget. 

 

 

 

Forslag: Budsjettet for 2018 godkjennes. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne: 0, Forslaget er godkjent  

 

 

Sak 16/17: Presentasjon av årets lokallag og evt nytt 

æresmedlem 

 

YFL kåres til årets lokallag. 
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Katarinahjemmet i Oslo kåres til nytt æresmedlem/æresaktør representert ved Søster Katarina 

Pajchel. 

 

Sak 17/17: Valg av revisor og valgkomite 

 

 

Alle valgene gjelder for ett år, det vil si inntil neste Landsmøte. Gjenvalg er mulig for alle 

verv. 

 

Catarina Vu ved valgkomiteen 2016/2017 presenterer årets valgkomites kandidater til neste års 

valgkomite: 

- Lisa Nguyen, 19 år 

- Johan Nguyen, 19 år 

- Elisabeth Thrane, 20 år 

- Bao Hieu Kevin Nguyen, 25 år 

 

Valgkomiteen velger en leder av de 4 valgte i etterkant av møtet. 

 

Forslag: Lisa Nguyen, Johan Nguyen, Elisabeth Thrane og Bao Hieu Kevin Nguyen velges til 

valgkomite 2017/2018. 

Forslaget godkjennes ved akklamasjon. 

 

Valgkomité presenterer RSM som neste års revisor. 

 

Forslag: NUK velger RSM som revisor for perioden 2017/2018 

Forslaget godkjennes ved akklamasjon. 

Sak 18/17: Eventuelt og resolusjoner fra Landsmøtet 

Forslag til eventuelt  

Forslag 1 

Sak meldt inn av Camilla Lucia Ramse trekkes av forslagsstiller ettersom saken allerede har 

blitt godkjent i arbeidsprogrammet. 
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Forslag 2 

Sak meldt inn av Elisabeth Thrane trekkes av forslagsstiller. 

 

Forslag til resolusjoner  

Forslag 1 

 

Ny resolusjon: 

“NUKs medlemmer oppfordres til å engasjere seg politisk!” 

 

Joakim Ramse presenterer forslaget. 

 

Det diskuteres om dette passer inn som et fokus for NUK. 

 

Det argumenteres at det må være fokus på at det også skal være sosialt akseptabelt å tilhøre 

alle partier.  

 

Forslag: “NUKs medlemmer oppfordres til å engasjere seg politisk!” gjøres til en resolusjon for 

NUK. 

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 2, Avholdne: 5, Resolusjonen godtas. 

 

Forslag 2 

 

Ny resolusjon: 

“NUKs lokallag bør vurdere å ha økumenisk samarbeid med eksterne lokale aktører som del av 

sin aktivitet!” 

 

Joakim Ramse presenterer forslaget. 

 

Det foreslås å endre forslaget til: “NUKs lokallag bør vurdere å ha økumenisk samarbeid som 

del av sin aktivitet!” 

 

Forslaget om endring godtas av forslagsstiller.  
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Forslag: “NUKs lokallag bør vurdere å ha økumenisk samarbeid som del av sin aktivitet!” gjøres 

til en resolusjon for NUK.  

 

Det voteres (43 stemmeberettigede): 

Imot: 4, Avholdne: 18, Resolusjonen godtas.  


