
 

 

 

 

 
Mariaholm 7. - 9. september 
 

Protokollunderskrivere:  
 
 

 



Referat NUKs Landsmøte 2018 

 

Sak 1/18: Åpning av Landsmøtet 2018 

 

Formann Jakob Voigt åpner møtet før middag for å spare tid, og snakker om viktigheten av 

Landsmøtet og takker alle som har møtt opp, særlig lokallagsrepresentanter og Vanessa 

Nacional, som er leder for Sveriges Unge Katolikker, SUK. Jakob oppfordrer til deltakelse og 

debatt under landsmøte, og at deltakere må tegne seg når de har noe på hjertet. 

 

Ordstyrere Mathias Ledum og Vivian Phan velges ved akklamasjon. 

 

Ordstyrerne gir et lynkurs i møteskikk. 

 

Ordstyrerne tar et opprop for å kontrollere hvem som er til stede og hvem som er 

stemmeberettiget av disse. Det er 36 stemmeberettigede i salen på fredagen, på lørdag øker 

det til 41 stemmeberettigede og på søndag er det 38. 

 

Sak 2/18: Konstituering av møte 

 

1) Valg av landsmøtefunksjonær 
 

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

og tre 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 avstemningene. 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 til stede under hele møtet. 

 



Isak Slettebø og My Nam Tran velges til referenter, ved akklamasjon. 

Saga Elisabeth Lövström, Aron Tweve og Vivivan Jensen velges til protokollunderskrivere, 

ved akklamasjon. 

 

Vanessa Nacional, Andrzej Warhatiuk og Bao Hieu Kevin Nguyen velges til tellekorps, ved 

akklamasjon. 

 

Øyvind Johannes Vardenær Evenstad og Gerhard Raphael Abad Balagat melder seg til å 

sitte i redaksjonskomiteen, godkjennes ved akklamasjon. 

 

2) 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 2018 ble kunngjort på www.nuk.no i kalenderen og med en egen lenke til 

checkin.no den 15. juni 2018. Innkalling ble sendt ut på epost til alle med møterett i henhold til 

vedtektene, den 15. juni. Landsmøtet 2018 ble kunngjort i andre nummer av Arken og St. 

Olavkirkeblad. 

 

Sakspapirene ble sendt til lokallagene 30. august 2018. De som meldte seg på etter dette fikk 

sakspapirene tilsendt senere. 

 

Godkjennes ved akklamasjon 

 

3) 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. 

 

En fra lokallaget i Kristiansand påpeker at de mottok sakspapirene for sent. 

 

Godkjennes like fullt 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 

· Budsjettforslag (ØU): kl.18.45 lørdag  

· Saker til eventuelt (ordstyrere): kl.18.45 lørdag 

· Forslag til uttalelser (red. komité): kl.18.45 lørdag 

· Forslag til arbeidsprogram (red. komité): kl.18.45 lørdag 

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

fram til valgstart. 

 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 3/18: NUKs årsrapport 



 

Gerhard Balagat går gjennom mindre endringer i årsrapporten 2017/18. 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 4/18: Vedtekstendringer 

 

Forslag 1: MUT ønsker å gi fra seg sin stemmerett. Jakob Voigt ber landsstyret om å ta lett på 

diskusjonen og gå rett til avstemning. 

 

Det voteres 41 stemmeberettigede: 

Imot: 0, Avholdne: 0. Enstemmig vedtatt. 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Forslag 2: SKUF ønsker ikke NUK foran navnet på lokallagene. Foreslår at § 4b fjernes. 

Forslag nr. 2 blir strøket etter SKUFs egen vilje. 

 

Forslag 3 v/ Jakob Voigt: Bytte fra § 4b: “...det skal ha NUK som første del av navnet” til “...det 

skal ha NUK som første del av navnet, eller sist i følgende format: “NUK lokallag for <lokallag> i 

<menighet, sted>. “ 

 

Forslagsstiller: AUV 

 

Under diskusjon, resultatet ligger nederst. 

 

Diskusjon: Nåværende § 4b ble vedtatt i fjor, og går ut på å framheve NUK som merkevare. 

Skape bevissthet om at lokallaget òg er NUK. 

Jakob: Gjelder bare trykte og skrevne steder, men ikke på eksempelvis gensere. Litt kreativ 

utfoldelse må være lov. 

En i salen peker på at lokallagene tilhører menigheten, ikke NUK. NUK gir penger, men 

bestemmer ikke. Dette er feil.  

Det blir påminnet om at NUK ikke bare gir økonomisk støtte, men også oppfølging. 



Jakob Voigt: Det handler om å gjøre det lettere for eks. nyinnflyttere hvis navnet er NUK + 

lokallaget. Hvis laget heter Dueflokken og NUK ikke står i navnet, hvordan skal man finne 

lokallaget da? 

Henrik fra stab anbefaler at Landsstyret beholder gamle § 4b. 

Alessandro fra SOUL mener det er uproblematisk for nyinnflyttere å finne lokallag uten NUK i 

navnet, for det er bare å spørre presten og menigheten. 

Henrik ønsker å endre på misforståelsen om at NUK = Mariaholm + Akersveien. Tyngden i NUK 

ligger tvert imot i lokallagene, mener han. 

 

Tilsv. for kristne navn: Har man fire fornavn, bruker man vel ikke alle selv om de står i passet. 

Et forslag som kommer fra Øyvind fra AUV er å ha lokallagsnavnet så ha “(NUK)” tilslutt, eks. 

SOUL (NUK). 

 

Jakob Voigt vil lodde stemningen for/imot med “jazzhands”. Forklarer forslagene på tavlen. 

Snit Ghebriel påpeker at vi må forholde oss til de innstilte forslagene, men Jakob sier at 

forslagene kan endres så lenge intensjonen er bevart. 

 

Jakob sier at om man velger å ikke endre § 4b, så kan man likevel spille inn forslag om 

navneendring til LM 2019, som hele LM 2018 står bak. 

 

De som er avholdende, tas ikke med i ⅔-brøken som kreves for vedtektsendring. 

 

Stemmer om å endre vedtekt 4 b eller beholde sånn som den er. 

Forslaget er nå å kunne gjøre det valgfritt å ha NUK foran navnet eller bakerst i parentes (NUK), i 

parentes, hvis det stemmes imot så beholder man NUK navnet sånn som det var fra før. 

 

Stemmeberettigede: 41 

Imot = ønsker å beholde gamle § 4b 

For = ønsker å endre 

Det voteres (41 stemmeberettigede): 

Imot: 5, Avholdne 2, For: 34 .  



Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Forslag 4 v/ Gerhard fra AUV. 

“Fra LS: Det står ingenting i vedtektene om aldersgrenser for å være distriktsrepresentant, men 

det står aldersgrense 15 år for å være lokallagsleder. Gerhard foreslår å legge til dette i 

paragraf 5.” 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Forslag 5 Endre navn fra AUV til Hovedstyret 

Forslagsstiller: AUV 17/18 og STAB. 

 

Jakob orienterer. 

Camilla Lucia Kopperud (døpt Ramse) påpeker at forslaget i sakspapirene er å endre til “Styret”, 

ikke “Hovedstyret”. Jakob mener Hovedstyret er bedre, men Camilla mener Styret har bedre 

forankring i norsk tradisjon. Henrik mener Arbeidsutvalget, som fikk navnet i 1968, er 

misvisende, og at Hovedstyret høres ut som noe russen kunne hatt. Det påpekes at bare AUV 

er styret, siden det finnes et styre på toppen av NUK. 

 

Camilla Lucia Kopperud: uklart hva AUV ønsker. Styret eller Hovedstyret? AUV foretrekker 

Hovedstyret, men ber om tenketid. 

 

AUV foreslår Hovedstyret. 

 

Det voteres (41 stemmeberettigede): 

Imot: 0, Avholdne 0, For: 41 . Enstemmig vedtatt. 

 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Forslag 6 er strøket. 

 

Forslag 7, v/ Henrik Emil Greve fra STAB: 



Hovedstyret, tidligere “Arbeidsutvalget” (AUV) skal kunne utpeke nye styremedlemmer hvis 

noen trekker seg i løpet av sin periode. 

 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 05/18: Presentasjon av kandidater til AUV 

2018/2019 

 

Ifølge NUKs vedtekter skal Landsmøtet blant annet velge følgende: 

● NUKs leder 

● NUKs nestleder 

● 3-6 medlemmer til arbeidsutvalget (AUV) 

● Valgkomité bestående av minst 3 personer. 

 

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: Lisa Nguyen, Johan Nguyen, Elisabeth Thrane og Bao 

Hieu Kevin Nguyen. 

 

De som stiller til valg, er: 

Kandidat til lederverv 

Jakob Voigt 

Kandidat til nestleder 

Katherine Esquivel 

Øvrige medlemmer av Hovedstyret 

Martin Bao Anh Vo 

Anja Zawadzka Persvold 

Snit Ghebriel 

Øyvind Johannes Vardenær Evenstad 

Cornelia Ramse 



Vivian Jensen 

 

Alle kandidatene presenterer seg. Cornelia Ramse og Anja Persvold er ikke til stede, men blir 

presentert av andre. 

 

Sak 06/18: Adventsaksjonen 2019 (presentasjon) 

 

Den nye lederen av KUT er Veronica Refvem Bongard. Hun presenterer temaene som er aktuelle for 

adventsaksjonen 2019. 

Adventsaksjonen 

To prosjekter å velge mellom: 

1) Yrkesopplæring av ungdom i Colombia for økt inntekt og fred. 

2) Stoppe sult i Sahel (området: Mali, Niger og Nigeria) 

Det åpnes for spørsmål ut i salen. 

 

Sak 07/18: Arbeidsprogrammet 2018/2019 

(presentasjon) 

 

Gerhard Raphael Abad Balagat fra Hovedstyret legger fram forslag til endringer i 

arbeidsprogrammet for 2018/19 

Forslagsstiller: Camilla Lucia Kopperud 

Drift: MUT 

Forslag: STRYKE OPPGAVE 6, som lyder slik: 

KUT setter pris på at MUT ønsker å samarbeide med KUT om en AA-video. Likevel er 

ikke dette samarbeidet diskutert med KUT, og vi ønsker å bli kontaktet av MUT før et 

eventuelt samarbeid føres inn i deres arbeidsprogram. 

 

Godkjent ved akklamasjon. 

 

Forslag 2 fra Snit Ghebriel: Pålegge Hovedstyret å finne enklere og billigere måte å holde 



medlemsregister, men som samtidig møter behovene til staben. Litt debatt. Stab-Henrik påpeker 

at vi må ha et medlemsregister. P. Andreas minner om at det også koster tid og penger å bytte 

system. 

 

Snit går med på å endre ordlyden i forslaget, der Hovedstyret i stedet tar en vurdering om 

fortsatt bruk av Hypersys er tjenlig, mer nøyaktig “LM 2018 pålegger Hovedstyret å undersøke 

alternativer til Hypersys dersom de etter en evaluering finner dette lite tilfredsstillende.” 

Jakob Voigt nevner hvis noen er mer interessert i å ha bedre system eller ønsker å finne ut om 

det er et bedre system så er det bare å sende en åpne mail til leder@nuk.no. 

 

Kim Anh sier at Hypersus blir, for hvis det blir tatt vekk så må det bli et annet bedre alternativ. 

Første prioritering er at det er en fordel for staben. Det er ikke alle av medlemmene som får 

innsyn av sitt lokallag, men det er bare lederne som får tilsyn. Hvis lokallagene ønsker å ta 

opplæring av Hypersus bes det ta kontakt med staben. Et forslag fra Kim Anh Le er å ta en 

hurtiglæring av Hypersus på ledertrening for alle sammen særlig lokallagsledere, men også alle 

kan være med på 1-3 timer (kommer i tillegg til kursene) og de som ønsker mer opplæring tar 

kontakt på nukmailen eller staben. 

 

Snit Ghebriels forslag blir strøket. 

 

Forslag 3 fra Gerhard Raphael Abad Balagat: Dagens tilgjegelige ministranthåndbok er en 

gammel og utdatert versjon fra UNKF – 1993. Etter flere tilbakemeldinger har det vært uttrykt 

ønske om en ny og oppdatert versjon som er mer leservennlig og lettere å anvende. 

 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Forslag til kortsiktige prosjekter fra Hovedstyret: 

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. 

Endringsforslag: 

mailto:leder@nuk.no


Implementere prioriterte tiltak for medlemsvekst. Vurdere prosjektet og veien videre. 

 

Forslaget blir godtatt ved akklamasjon. 

 

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

Gjennomført Nordisk pilgrimstur. 

Nytt punkt: 

Forslag: Gjennomføre WYD 2019 

Forslaget blir godtatt ved akklamasjon. 

 

3. Planlegge finansiering av stabsstruktur for tiden etter utløpet av prosjekt 

ansettelsesperioden for Generalsekretær. 

Forslag: la stå 

Forslaget blir godtatt ved akklamasjon. 

 

4. Utarbeide instruks for rollene i Styret og Staben. 

Stab gjennomfører en ny utarbeidelse av instruksen til LM. 

Forslag: stryke pkt. 4 

Forslaget blir godkjent ved akklamasjon. 

 

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

vedtektsendringen. 

Dette har man gjennomført. 

Forslag: stryke pkt. 5 

Forslaget blir godkjent ved akklamasjon. 

 

6. Satse på kontakt med de ulike ordenene i Norge. - noen fra AUV blir med på 

søstermøte til søstrene i Lunden kloster i oktober- samarbeide direkte med klostre og 

ordener, benytte dem til retrett o.l., dette gir mulighet og motivasjon til å utvikle troen 

Dette har man fulgt opp. Instruks for ordensfolk på leir. 

Forslag: pkt 6 flyttes over til drifts programmet + arrangere en retrett sammen med et 



kloster 

Begge delforslagene blir godkjent ved akklamasjon. 

 

7. Ferdigstille opptrykk av Adoremus 

Ikke ferdig, men bør fortsatt stå på kortsiktige prosjekter. 

Forslaget blir godkjent ved akklamasjon. 

 

8. Gjenopprette 18+utvalget 

Skal være klart til LM. Anja og Snitt finner en til eller to som kan være med i 18+ 

utvalget. 

Forslaget blir godkjent ved akklamasjon. 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 08/18: Regnskap og revisjon 2017 

 

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 2017 og Revisjonsberetning for NUK 2017 har blitt ettersendt. 

 

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

 

Henrik Emil Greve gir et overblikk over den økonomiske situasjonen de siste årene. 

NUK har gått fra overskudd til å budsjettere med underskudd. 

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 

 

Generalsekretær Henrik Emil Greve går igjennom regnskapet for 2017. 

Generalsekretæren presiserer at regnskapet ikke er bærekraftig på sikt. 

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

Henrik Greve fremlegger revisors vurdering av regnskapet. 

 

Forslag: 

Regnskap og revisjonsberetning for 2017 godkjennes 

Det voteres (41 stemmebrettigede): 

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

 

Sak 09/18: Medlemskontingent 2018 

Medlemskontingentene ble senket fra 100 kr til 50 ved fjorårets landsmøte for å få flere 

medlemmer. 

Camilla Lucia Kopperud mener dette var en dårlig idé, og tviler på at det har påvirket 

medlemstallet i det hele tatt. Derimot tror hun det viktigste for å øke inntektene er å få 

aktive NUK-medlemmer til å betale kontingenten. 

Henrik Emil Greve fra Stab mener den gjeldende kontingentsatsen er god, og peker på at 

medlemstallet har økt : 

- 2016, da satsen var 100 kr: ca 2900 medlemmer 

- 2017, da satsen var 50 kr: ca 3300 medlemmer, økning på om lag 400. 

 

Henrik Greve tror ikke denne økningen i medlemstallet utelukkende skyldes lavere sats, 

men at det like fullt kan bety noe. 

 

Lang diskusjon om kontingentløsninger. Henrik Greve minner om at medlemskap gjelder 

det nåværende kalenderåret , ikke 365 dager. Om man betaler kontingenten på julaften, 



gjelder den bare til nyttår. 

Beholde medlemskontigenten på 50 kr. 

 

Det voteres (38 stemmeberettigede): 

Imot: 6 Avholdende: 2. Medlemskontingen på 50 kr beholdes. 

 

Sak 10/18: Distriktsmøter 

 

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

kommende året. 

 

Valg av nye distriktsrepresentanter og varaer: 

SØR: Jan Tran (Anna Dan Vy Vu) 

MIDT: Sigrid Nordhuus (Anhlyn Thuy Truong) 

NORD: Knut Arne Grosås (ingen) 

ØST: Vivian Thai (Andrzej Warhatiuk) 

ØSTFOLD: Silje Nguyen (ingen) 

OSLO: Martin Nguyen, Alessandro Vidonis (Jenifer Anthonipillai) 

VEST: Ingrid Kommedal (Rafael Pirela) 

 

Det diskuteres om tiden med diskusjon var tilstrekkelig. Enkelte mener den ikke var det siden 

ikke alle fikk sagt sine meninger. 

 

Sak 11/18: Budsjett 2019 (presentasjon) 

 

STAB-Henrik legger fram budsjettet. 

Økonomisk utvalg mener det er fornuftig å budsjettere med minus, noe vi har gjort de siste 

årene. Men på sikt må det bli slutt på det så klart. 

Henrik mener en måte å øke inntektene på er å holde på medlemmene som blir vervet 

rundt førstekommunion og konfirmasjon, for det er mange som melder seg inn rundt disse 



seremoniene, men som siden melder seg ut. 

 

Bruker 120 000 på “Hypersys”, en programvare som er ment for lokallagene, men veldig 

mange i salen vet ikke hva det er engang. 

 

Hypersys er NUKs medlemsregister. NUK er pålagt å føre register over hvor medlemmene 

bor etc. Henrik mener man kanskje kan kutte litt, men at det ikke lar seg gjøre å stryke hele 

posten fra budsjettet. 

 

Camilla spør hva hensikten er. Kim Anh Le svarer med at de hadde et gammelt system før 

de fikk Hypersus, forslaget er at det blir som det er nå også skal staben jobbe mer om 

informasjon om Hypersus. Det gjør jobben lettere for staben med nåværende Hypersus, 

men lokallagsleder vil også få opplæring av hvordan man bruker det. 

 

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. 

 

Budsjettet (med forbehold om endringer) ligger vedlagt og vil presenteres og 

gjennomgås av Økonomisk Utvalg på LM. 

 

Sak 12/18: Adventsaksjonen 2019 (valg av tema) 

 

Først debatt. Siden forholdene i Sahel-regionen er mer akutte, mener noen at NUK 

derfor bør velge prosjekt 2. Andre påpeker at bistand ikke bare handler om å sikre 

basale rettigheter som matforsyning, men også styrke mer langsiktige behov som 

utdanning, altså hjelp til selvhjelp. 

Når man samler inn til nødhjelpskriser så går midlene til landene der og da, men 

langsiktige prosjekter fikk kutt i støtte fra den norske staten fordi de har andre prosjekter 

å forholde seg til. Caritas representerer den katolske kirke og har en viktig rolle. 



 

Forslag 1: Tema 1 - Colombia 

Det voteres (39 stemmeberettigede): 

For: 28 

 

Forslag 2 Tema 2 - Sahel 

Det voteres (39 stemmeberettigede): 

For: 11 

 

Colombia-prosjektet (forslag 1) vedtas. 

 

Sak 13/18: Valg av hovedstyre, inkludert leder og 

nestleder for 2017/2018 + valg av valgkomité 

 

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

Valgkomiteen v/ Bao Hieu Kevin Nguyen foreslår at det velges åtte personer, dvs leder + 

nestleder + seks styremedlemmer, til Hovedstyret. Dette innebærer en økning på to fra tidligere 

seks, som er helt i tråd med vedtektene, jfr. § 9b. 

 

Forslaget om åtte plasser i Hovedstyret blir vedtatt ved akklamasjon. 

Antall stemmeberettigede: 38 

 

Deltagere som ikke har stemmerett bes om å forlate lokalet. 

Valgkomiteen innstiller disse personene til Hovedstyret: 

Kandidat til lederverv 

Jakob Voigt 

Kandidat til nestleder 

Katherine Esquivel 

Øvrige medlemmer av Hovedstyret 

Martin Bao Anh Vo 

Anja Zawadzka Persvold 



Snit Ghebriel 

Øyvind Johannes Vardenær Evenstad 

Cornelia Ramse 

Vivian Jensen 

 

Det stemmes over disse kandidatene til Hovedstyret: 

Jakob Voigt (leder): VALGT 

Katherine Esquivel (nestleder): VALGT 

Martin Bao Anh Vo: VALGT 

Anja Zawadzka Persvold: VALGT 

Snit Ghebriel: VALGT 

Øyvind Johannes Vardenær Evenstad: VALGT 

Cornelia Ramse: VALGT 

Vivian Jensen: VALGT 

 

Den nye valgkomiteen blir godkjent ved akklamasjon og består av følgende personer: 

Mathias Ledum. 

My Nam Tran. 

Daniel Gonzales Lindberg. 

Sofie Marie Cruz Acevedo. 

 

Sak 14/18: Arbeidsprogrammet 2018/2019 (godkjenning) 

 

Arbeidsprogrammet i sin helhet blir godkjent ved akklamasjon 

 

Sak 15/18: Budsjett 2018 (godkjenning) 

 

Budsjettet ble gjennomgått under sak 11. Økonomisk utvalg presenterer det som er 

kommet inn av forslag, og det blir avstemning. 

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 10 000 kr til sitt budsjett. 

Godtas ved akklamasjon. 

 

Ingen flere endringsforslag 

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 16/18: Presentasjon av årets lokallag og evt nytt æresmedlem 

 

St. Ansgar, Kristiansand kåres til årets lokallag. 

 Ingen æresmedlemmer denne gangen. 

 

Sak 17/18: Valg av revisor 

 

Staben foreslår at NUK fortsetter å bruke revisorselskapet RSM et år til. 

Godkjennes ved akklamasjon. 

 

Sak 18/18: Eventuelt og resolusjoner fra Landsmøtet 

 

Camilla Lucia Kopperud fra prosjektet KRUTT har ordet. Hun jobber som rådgiver som hjelper 

organisasjoner med struktur og informasjon. Det handler om at kunnskapen ikke videreføres til 

neste leder og ønsker å oppbevare kunnskapen som allerede er der. Nye ledere må derfor 

“finne opp kruttet på nytt”. Camilla tar en runde der hun hører med distriktene, Hovedstyret og 

staben hvordan de når ut til folk/deler informasjon. 

 

Camillas prosjekt mottas med glød og applaus. 

 

§ 4b: Jakob foreslår at LM sender inn resolusjonsforslag til neste LM om at lokallagene skal ha 

(NUK) på slutten av navnet. Samme debatten om igjen, NUK SKUF høres teit ut etc. 



Camilla foreslår at vi overlater hele debatten til neste LM, siden LM 2018 allerede har diskutert 

dette og vedtatt en endring. 

 

Ledertrening: 

Det diskuteres sted for å avholde ledertrening andre steder i tillegg til Mariaholm. Kimmi fra LUT 

nevner at det i fremtiden skal være ledertrening for ungdommer over 18 år. 

Snit sier det er en god idé, og at fortsatt vekst i NUK krever desentralisering. 

Catarina: mener ledertreningstilbudet ikke er godt nok brukt i dag, og at det blir for dumt å utvide 

nå. 

 

Ministrant-NM 

Flytte NM til andre steder i landet, desentralisering? Diskusjon. 

 

Sak 19/18: Aktivitetsplan 2019 

 

Endringsforslag tas først, så votering. 

 

Jakob innleder. Går gjennom planen. 

En del punkter er greie, men Hovedstyret ønsker å utvide til to ungdomsleirer. 

Jakob foreslår foreslår å gjenta sommerens pilgrimstur 2018, som var svært vellykket. 

Diskusjon underveis, votering på slutten. 

 

Forslag om å begynne med arbeidshelg der utvalgene + LS + Hovedstyret samles. Tanken er å 

samles og sette av en helg for å jobbe med utvalget sitt der det er nødvendig. Jobbe med 

grensesnittet mellom utvalgene og få avklart det man lurer på. Spørsmål fra salen som ble 

besvart: totale målsetninger er mer LS-relatert. 

 

Utvide til to ungdomsleirer, det diskuteres: en ungdomsleir på Vestlandet og en ungdomsleir 

på Mariaholm fordi det har kommet klager fra Vestlandet at det skjer mye mer på Østlandet 

(Mariaholm/Oslo-området). Det handler om å utvide tilbudet og det er kanskje også skjulte tall 

på om ungdommer vil stå på venteliste når det er fullt. 



Camilla Lucia Kopperud spør om det er noen som representerer Bergen i salen. Så synes ikke. 

Bergen har veldig mye på gang internt, men lite i samarbeid med NUK nasjonalt. 

Isabel Ngoc Mai Tran mener det er uheldig å lage en “vestlandsleir”, siden det vil innebære 

fraksjonering mellom landsdelene. 

Angelica minner om at leir ikke primært handler om å henge med gamle venner, men å få nye. 

Marius peker på at det er mangel på både leirledere og leirsjefer. Kan således bli vanskelig, 

men ikke nødvendigvis umulig å øke til to. 

Neste diskusjon er å kutte ned barneleir fra 7 dager til 5 dager . En hel uke er i overkant for 

barn. Tilbakemeldingene er fra prestene og foreldrene til barna som tidligere har vært på 

barneleir. Det diskuteres om det skal være barneleir mandag til fredag sånn at tilgjengeligheten 

øker. Begeistring i salen. 

 

Pilgrimstur (dato vil være rundt OLSOK). Står ikke i programmet – rart! 

 

Ministrant-NM : Diskuteres om NUK skal ta del i ministrant-NM fordi det er viktig å satse på. 

Stor oppslutning om å flytte Ministrant-NM ut av Oslo, men forslaget handler strengt tatt ikke om 

flytting. Gerhard mener Oslo er best, siden det gir større mulighet for å bruke hele helgen. 

Henrik peker på kapasitetsbegrensninger, men Bergen med St. Paul skole kan funke, mener 

han. 

 

Som det er i dag er det prestene som arrangerer det, sånn at prestene også blir innvolvert i 

gjennomføringen. 

Begeistring i salen, over om det skal være NUK-arrangement eller ikke. 

 

LS høst: Fortsatt arrangere det i kloster? 

 

Aktivitetsplan 2019 blir godkjent ved akklamasjon med følgende merknad: Datoer kan 

endres. 

 

Informasjonssak: St. Johannes katolske bibelskole 

To representanter presenterer tilbudet ved St. Johannes katolske bibelskole. 




