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01/20 – Åpning av landsmøtet
Leder Brion åpner landsmøtet

Biskop Bernt ønsker velkommen til landsmøtet
Han er glad for å være her igjen, første gang siden 2006, arbeidet til NUK er viktig. Vi
er blitt mer internasjonale enn i 2006, og har færre politiske rivinger enn før. NUK.
NUK er flinke til å sette vårt preg på menighetene og ta vare på NUKs medlemmer.
Biskopen ber NUK om hjelp til å formidle Kirkens verdier til de yngste, vi gir et sterkt
vitnesbyrd og er forbilder for dem som er yngre. Biskopen håper han kan få et
nærmere forhold til NUK i tiden framover. Biskopens dør har en lav terskel, har vi
behov for å snakke med ham, er han tilgjengelig for samtale, og han drar gjerne på
besøk til menighetene. Biskopen ønsker oss lykke til i forhandlingene.
Forhåpentligvis kan alle tre biskopene få til et møte NUK

Leder Brion snakker videre. Mye har skjedd i år: korona og mye annet som skjer i
verden, i år har vært en berg-og-dal-bane. Brion er glad for å være her. Han hadde i
fjor aldri forventet at han skulle stå her som NUKs leder. Han har et hjerte som
brenner for NUK, for den familien vi er. Uansett om det er slitsomt og det blir lange
diskusjoner denne helga, diskuter! Vi har en viktig stemme denne helga.

Brion erklærer landsmøtet for åpnet! �

Vi ber.

2/20 – Konstituering av møtet
LM godkjenner de foreslåtte møtefunksjonærene, møteinnkallelsen,
dags- og forretningsorden
Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
1) Valg av landsmøtefunksjonærer
Sak 02/20-1 – Valg av ordstyrere HS innstiller:
1.
Abinaya Philip
2.
My Nam Tran
Sak 02/20-2 – Valg av referenter HS innstiller:
1.
Anja Zawadzka Persvold
2.
Johan Amalathas
Sak 02/20-3 – Valg av protokollunderskrivere HS innstiller:
1.
Stine Arctander
2.
Vivian Jensen
Sak 02/20-4 – Valg av tellekorps
HS innstiller: Sekretariatet fungerer som tellekorps gjennom den digitale
plattformen.
Sak 02/20-5 – Valg av redaksjonskomité for arbeidsprogram HS innstiller:
1.
Isak Slettebø
2.
Peder Foss
Sak 02/20-6 – Valg av redaksjonskomité for budsjett 2021 HS innstiller:
1.
Stephen Richard Trotter, generalsekretær
2.
Brion Caguiat, NUKs leder
Sak 02/20-7 – Valg av redaksjonskomité for årsrapport 2019-2020 HS innstiller:
1.
Sedem Sefenu, organisasjonskonsulent
2.
Sean Huertas

2) Godkjenning av møteinnkalling
I følge 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.

Innkalling ble publisert på www.nuk.no, publisert på NUKs profil på Checkin.no med
påmeldingslenke 1. januar 2020, kunngjort i Credimus (01- 2020), NUKs sosiale
medier (4. mai). Påminnelser ble sendt ut til lokallag 19. mai og 29. juni Fristen for
innkallelsen var 18. juni 2020.

Sakspapirene ble sendt ut 4. september. Fristen for å sende ut var 4. september

Godkjennes ved akklamasjon

3) Sak 02/20-8 – Godkjenning av dagsorden
NUKs vedtekter inneholder regler for dagsorden (sakslisten) på Landsmøtet.
Den foreslåtte dagsordenen er på første side av sakspapirene. De uthevede sakene
er saker som det er vedtektsfestet at LM skal behandle.

4) Sak 02/20-9 – Forretningsorden
HS innstiller følgende frister for melding av saker til eventuelt, nominasjoner av
kandidater til valg, og innspill til redaksjonskomitéene.
●

Årsrapport – Lørdag kl.21

●

Budsjettforslag – Lørdag kl.21

●

Arbeidsprogram – Lørdag kl.21

●

Saker til eventuelt – Lørdag kl.21

●

Forslag til uttalelser fra NUKs Landsmøte – 10. september 2020

●

Nominasjoner til HS – 10. september 2020

Nominasjoner til HS gis til Valgkomiteen; eventuelt-saker meldes til ordstyrere;
endringsforslag meldes til den relevante komitéen. Alle endringsforslag skal leveres
skriftlig, helst elektronisk.
Ved avstemninger gjøres ved den digitale plattformen innen søndagen. Saker
avgjøres ved enkelt flertall, vedtektsendringer ved 2/3 flertall.
Ordstyrerene fører taleliste over innlegg og replikker. Taletid for innlegg settes til 2
(to) minutter, og 1 (ett) minutt for replikker. Ordstyrere kan gjøre unntak eller
innskrenke taletid etter behov.
Blå lapp = innlegg 2 min
Grønn lapp = replikk 1 min. To replikker per innlegg

Disse fristene godkjennes ved akklamasjon.

03/20 – Årsmelding og siden sist
Isak i HS presenterer årsmeldingen. Årsmeldingen står skrevet i sakspapirene.

De forskjellige utvalgene og distriktene gir en oppdatering på hva som har skjedd
siden sist

Distrikt Vest (Esbjørn Solberg): Kan ikke representere Stavanger, men i Bergen har
de hatt en ganske grei vekst, tross corona. I snitt 20 deltagere på vanlige
arrangementer. Planer for større helger. Fikk ikke utført mye i våren, men ellers
fornøyde med at styret har blitt mer effektivt og har nådd ut til flere

Distrikt Sør (Hallvard Hareide): I år var den største utfordringen i Tønsberg
(lokallaget AKUTT), og største utfordring engasjement og deltagelse. Ikke mange
tekniske problemer, men mer andre ting. Ikke problemer med det interne (som
mangel på ressurser), men mer f.eks. oppmøte, engasjement og manglende aktivitet.
Problem at det ikke er eget styre i Tønsberg.
Kristiansand: Ikke så mye aktivitet pga korona. En tur til Stella Maris i oktober.
Distrikt sør behøver et distriktstreff og noen som kan reise rundt og inspirere
lokallagene.

Distrikt Oslo (André Nguyen): Mye forskjellig, siden sist var det korona som gjorde
at alle ikke kunne møte til arrangementer fysisk. Selv om det var vanskelig til å
begynne med, har man klart å få til digitale arrangementer. Det har vært godt
oppmøte, selv om man ikke kan møte fysisk. Mange menigheter har manglet
rådgivere, men har nå fått det tilbake. Godt at lokallag gjør det bra. Har ikke fått til
distriktstreff pga corona. De hadde hyttetur og be-aften, det er bra.

Distrikt Midt (AnhLyn Truong): Kan snakke for Trondheim og studentlaget (St.
Augustin unge voksne). De hadde distriktshelg før korona.

Levanger og Molde har begynt med lokallag. Bra start for st. Augustin. Arrangert
foredrag, omvisning i Nidarosdomen. De har også begynt med podcast! Vanskelig
balanse mellom åndelighet og sosial moro.
Oppmøte for konfirmantene etter katekesen en gang i måneden i Trondheim med
noe sosialt. Konfirmantleir i høst. Konfirmantleiren i år må flyttes til 2021 på grunn
av korona.
Byene ligger spredt. Det er utfordrende å reise på grunn av høye transportutgifter,
fordi sluttsummen blir høy, deltageravgiften må derfor være lavere.
Ålesund, Kristiansund og Molde: ungdommer kan ikke reise uten verge, men det er
utfordrende å finne verger på grunn av lang reisevei.

Distrikt Østfold (Chi Nguyen): Sammes om blir tatt opp hvert år; sliter med
deltagelse og generell oppmøte til arrangementer. Snakker spesielt for Askim, for de
har ikke mye kontakt med andre menigheter.
Prøver å arrangere sportshelg, men det er vanskelig på grunn av leie av sportshall.
Arrangerer små arrangementer i forbindelse med f.eks. Adventsaksjonen. Mange
flytter: vanskelig å holde liv i lokallagene. De fleste NUK-medlemmene er
katekesebarn: 310 medlemmer, hvorav 304 er katekesebarn.
Distrikt Nord (sr. Rita): Representerer også katolske barnegruppa i Tromsø. Har ingen
som kan representere ungdomsgruppa. Nord har ikke vært representert de siste
årene.
Sliter med aktiviteter: deltagere og ledere. trenger hjelp fra sentralt hold: gjerne
ledere fra sør som kan være med på aktiviteter i Nord. Foreldre vil ikke sende barna
på leir med helt ukjente ledere. ønsker å få til mer lokal aktivitet i menighetene, slik
at foreldrene vil sende barna på leir med ledere fra menighetene.

Distrikt Øst: Frafall

Utvalg (Catarina Vu):
Felles møte med alle utvalgsledere: Mange avlyste arrangementer på grunn av
korona, mye omstilling. Alle utvalgene jobber jevnt og trutt. Arbeidshelgen i januar
var bra!
18+: Måtte utsette vintersportshelg og bispevielseshelg. Har arrangert pilegrimstur.
Tre medlemmer nå, kun to etter jul. Trenger flere.

LUT: Hatt årlig evalueringsmøte. De har gjennomført og arrangert leirsjefssamling i
samarbeid med ledertrening. Ikke arrangert påskeleir, men ble arrangert
sommerleirer. Til og med barneleir sør og midt ble arrangert! De har arrangert
lederhelg nå på sensommeren. Det vil skje et utvalgslederbytte i løpet av høsten.

LTU: Siden sist har LTU arrangert ledertrening høst og vår. De jobber med å
oppdatere profilbasen og årshjulet hvor de har hatt hyppige møter. De jobber nå
med å arrangere ledertrening til i slutten av september.

BUT: BUT har mistet to utvalgsmedlemmer og det er kun en som sitter i utvalget. Det
er utfordrende å finne konkrete mål å jobbe med.

MINUT: Måtte avlyse ministrant-NM og ministranttreff på grunn av korona.

ARKEN: Siden LM i fjor gitt ut 3 blader, jobber med 4. Ser etter flere medlemmer, ta
kontakt med Maria om dere kunne tenkt å være med. Trenger flere til tekniske ting,
som SoMe osv.

Q: trenger medlemmer i redaksjonen!

Credimus: solid redaksjon.

MUT: mye som skjer. De har siden sist fått nye medlemmer i utvalget takket være
internship. De har promotert for diverse verv og arrangementer, revidert NUKnettsiden og har planer om å ha lage Adoremus-karaokevideoer. Vanskelig å komme
i kontakt med lokallagsledere i forbindelse med månedens lokallag

KUT: Stine kom inn som nestleder i februar. Utvalget har jobbet jevnt AA gjennom
hele perioden, dog med digitale møter i stedet for fysiske møter på grunn av korona.
Det meste av arbeidet krever ikke at vi møtes fysisk, så vi jobber stort sett på samme
måte som tidligere, bare at alle møter skjer via Zoom. KUT søker flere medlemmer,
spesielt noen som kunne tenke seg å være arrangementsansvarlig til AA-helg.

Utvalgene foreslår at det blir mer fokus på barneutvalget. BUT ønsker også mer
samarbeid i form av deltakelse og ikke bare veiledning for eksempel. De fleste
utvalgene syntes at arbeidshelgen i januar (LS) var veldig bra og burde gjentas.

Rapport fra DUKs årsmøte (Juliane Ottersen): Inspirasjonstur for å se hvordan DUK
fungerer. Brenner for at Kirken der skal bygges opp. DUK er opptatt av å samarbeide
med SUK og NUK for å bygge broer, det er noe vi kan la oss inspirere av! Vi vil gjerne
ha felles nordiske 18+ arrangementer. Interessant å se hvordan lokallagene
samarbeider i DUK. Mye til felles, Kirken er i samme situasjon der og her.

04/20 – Presentasjon av årsrapport 2019-2020
Årsrapporten presenteres, og representanter får anledning til å komme med
kommentarer og rettelser. Alle endringsforslag gis til redaksjonskomitéen for
årsrapporten innen den oppgitte fristen. Endringer skal leveres elektronisk via et
skjema. Utkast til årsrapporten vil bli gjort tilgjengelig på www.nuk.no
Juliane Ottersen presenterer årsrapporten.

05/20 – Godkjenning av årsrapport 2019-2020
Vedtak
LM godkjenner årsrapporten for 2019/2020 med eventuelle endringer
Antall stemmer for: 50
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt 50 %
Årsrapporten, etter redaksjonskomitéen har tatt stilling til endringsforslagene, legger
frem årsrapporten for godkjenning av landsmøtet.
De eneste endringsforslagene som er kommet inn, er språkvask.

06/20 – NUKs regnskap og revisjonsberetning 2019
Vedtak
Landsmøtet godkjenner NUKs årsregnskap for 2019
Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt 50%
Brion hilser fra biskop elekt Erik Varden, som dessverre ikke kunne bli med på LM.

NUKs leder Brion presenterer NUKs regnskap og revisjonsberetning 2019.

Se vedlagt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.

Resultatet av det ferdigreviderte årsregnskapet 2019 var et underskudd på 8 368 kr,
som dekkes av NUKs fri formålskapital. Dette resultatet er langt bedre enn det
budsjetterte underskuddet på 118 777 kr – men det er viktig å forstå hvorfor det var
et så stort avvik mellom regnskapet og budsjettet.

På inntektssiden, så fikk vi stort sett mindre enn budsjettert i medlemskontingent,
arrangementsinntekter og støtte fra OKB/Stiftene. Takket være andre inntekter fra
salg av Adoremus og andre tilskuddsøknader i anledning Mariaholm-jubileet, så var
inntektene totalt sett litt høyere enn budsjettert. NUK burde aktivt jobbe for å skape
et mer stabilt og forutsigbart inntektsnivå, noe som oppnås lettest ved økt
medlemsrekruttering og vekst.

På kostnadssiden har vi på flere poster klart å holde oss innenfor budsjettet, men
noe av dette er et resultat av nedgang i aktivitet, for eksempel at vi har sterkt redusert
trykk- og porto-utgifter fordi vi har sendt ut færre blader. WYD har vært
utslagsgivende for et par transport- poster, men vi har ellers holdt oss innenfor når
det gjelder arrangementskostander.

Sak 19/20 tar for seg utviklingen i NUKs balanse og fond, og hvordan dette burde
forvaltes.
Brion presenterer en slide som han sender til referentene.

Inntekter: Staten bidrar med mest inntekter, deltageravgift er på annenplass. Lille
Arne er medlemskontingent.

Utgifter: De største utgiftene er arrangementer og lønn.

Hvorfor er medlemskontingenten lav i 2019? På grunn av medlemsregistrering får vi
sjelden nøyaktig inntekt som stemmer med riktig antall medlemmer. Forhåpentligvis
blir dette rettet opp snart.

Egenkapital og gjeld: ØU har hatt endringer i hvordan de betjener fond.

Spørsmål fra salen: Er årsaken til gjeld mange år med underskudd på budsjettet, eller
er det store engangsutgifter i år?

Svar fra Brion: Gjeld har ingenting med resultatet å gjøre.

Pater Andreas: Er ikke gjeld noe sånn som for eksempel ubetalte regninger i slutten
av året?

Stephen: Det er status per 31.12. For eksempel får NUK penger til AA mot slutten av
året, men betaler dette på nyåret, eller regninger som ikke er betalte 31.12.

07/20 – Presentasjon av budsjett 2021
Økonomisk utvalg presenterer et budsjettforslag for 2021. Forslag til endringer gis til
redaksjonskomitéen for budsjettet innen den fastsatte fristen, kl. 21.00 lørdag kveld.
Endringer skal leveres elektronisk til gensek@nuk.no. Se vedlagt budsjett.
Stephen Trotter ved ØU presenterer budsjettet for 2021:
Medlemskontingent familie eksisterer ikke nå, men én stor familie bruker det ennå.
Deltageravgifter og andre kostnader i forbindelse med arrangementer genereres
automatisk i et regneark.

Til stor forandring fra 2019 får vi ikke mer enn 300 000 i støtte fra OKB. Stab og HS
prøver å få mer penger enn det.

Vi får 40 000 fra Tromsø stift.

Nasjonal grunnstøtte er ca. like mye neste år som i år, det justeres ned fra det som
står i sakspapirene.

Endringsforslag for å øke sats for lederavslutning. 50 kr per helg, 150 kr per ukesleir.
Ca 5 000 mer enn i sakspapirene.

Lønnskostnadene går opp i 2021.

Andre små justeringer.

Andre nye ting i år: Annet tilskudd fra NUK: forslag om å sette av 10 000 kr til hvert
distrikt til distriktstreff. Man søker HS om å få pengene. Også satt av litt penger til
utvalgene.

Budsjettert med underskudd:
arrangementer og reiser.

usikkerhet

på

inntektsnivå.

Avhengig

av

Spørsmål om budsjettet er optimistisk eller pessimistisk: pessimistisk. OKB bruker
egenkapitalen vår som argument for å gi oss mindre penger. Vi er
aktivitetsopitmistiske, men vi er regnskapspessimistiske.

Er det noe vi her på LM kan bidra med for å få bedre årsresultat? Sette seg ned i
pausen og se gjennom budsjettet med Stephen basert på regnskapshistorikken vår.
Det vi bruker penger på er det vi velger å prioritere.

08/20 – Godkjenning av budsjett 2021
Vedtak
LM godkjenner budsjettet og eventuelle endringsforslag
Antall stemmer for: 44
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 6

Økonomisk utvalg presenterer foreslåtte endringer i budsjettet. Vedtatte endringer
legges inn i budsjettet. Det endelige budsjettforslaget vedtas av Landsmøtet.
Avstemningen skjer digitalt.

Ingen endringsforslag er sendt inn.

09/20 – Presentasjon av arbeidsprogram 2020/2021
HS legger frem forslag til arbeidsprogram for 2020/2021. Forslag til endringer gis til
redaksjonskomitéen (isak.slettebo@gmail.com) innen den fastsatte fristen, lørdag kl.
21.00. Endringsforslag skal elektronisk til hs@nuk.no. Se vedlagt arbeidsprogram.
Eneste endringsforslag er Ivan Vus eventueltsak om personvern, se referatet under
punkt 21/20.

10/20 – Godkjenning av arbeidsprogram 2020/2021
Vedtak
LM godkjenner arbeidsprogrammet med eventuelle endringer
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt 50 %
Redaksjonskomitéen for arbeidsprogrammet legger frem endringsforslagene.
Vedtatte endringer
legges
inn i
arbeidsprogrammet.
Det endelige
arbeidsprogrammet vedtas av Landsmøtet.
Avstemningen skjer digitalt.

De eneste endringsforslagene som er kommet inn, er språkvask og et kortsiktig
prosjekt om å bearbeide NUKs personvernsrutiner (se under sak 21/20 – Eventuelt).

11/20 – Aktivitetsplan 2021
Vedtak
LM godkjenner Aktivitetsplanen for 2021
Antall stemmer for: 50
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt 50 %
Staben presenterer datoer for sentrale aktiviteter i 2021. Endringer foreslåes og
vedtas. Den endelige aktivitetsplanen for 2021 vedtas av Landsmøtet.

12/20 – Presentasjon av Adventsaksjonsprosjekt for 2021
Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon. Kirkens diakonal (hjelpearbeid)
er en sentral del av det å være Kirke. Det binder oss sammen som fellesskap enten
hjelpen går til «våre egne» eller til den fremmede. Pave Frans beskriver Caritas som
Kirkens hjerte, Caritas er ikke bare viktig for Kirkens liv, men som en av verdens
største hjelpeorganisasjoner spiller den en viktig rolle for at mennesker kan leve
verdige liv over hele verden.

Årets tre prosjekter er forskjellige. Det første fokuserer på ungdom og ungdoms
utdanning, det andre på kvinner og deres deltagelse i samfunnet, og det tredje
jobber med å bygge fred.
Selv om de er forskjellige har de også noe til felles. Alle prosjektene har noe med mat
å gjør. Antall personer som sulter i verden har de siste årene dessverre gått opp, og
i år er krisen enda større. Korona står i fare for å sende millioner av mennesker ut i
sult. Men mat er mer enn energi som holder kroppen i livet. Mat er en forutsetning
for at vi skal kunne utvikle oss som mennesker, både sosialt og intellektuelt. Maten
gir både kropp, tanke og sjel mulighet til å vokse og bli større.

Vanessa Colorado fra Caritas jobber hovedsakelig med matsikkerhetsprosjekt i
Colombia. Hun skal snakke om tre prosjekter som vi i NUK skal stemme over til
adventsaksjonen 2021.

Hva er matsikkerhet? Tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat. Mat er en
menneskerett, en forutsetning for å overleve. Jordbruk er nøkkelen til
fattigdomsbekjemping.

Prosjekt 1) Den demokratiske republikken Kongo
– sikre ungdoms fremtid gjennom jordbruksopplæring
Fakta/statistikk:
●

77 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

●
5 millioner mennesker mistet livet i den væpnede konflikten mellom 1994 og
2005.
●

35% av menn og 14,5 % kvinner har fullført ungdomsskole.

●

66% av befolkningen er under 24 år.

Mål for Adventsaksjonen 2021:
Sammen skal vi gi 18 000 barn og voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi
gjennom følgende tiltak:
●

Opplæring i klimasmart landbruk for økt matproduksjon.

●

Øke kvinners tilgang til jord, lån og opplæring.

●
Opplæring av lokale ledere og befolkningen som sådan i fordelene ved å sikre
kvinner deltakelse i samfunnet på lik linje med menn.
●

Sikre småbønder tilgang til markeder – både kvinner og menn.

●

Grunnleggende lese- og skriveopplæring, med spesielt fokus på kvinner.

Prosjekt 2) Zambia
– Trygg framtid, med fokus på kvinners deltagelse
Fakta/statistikk:
●
Zambia er blant de 30 land i verden som er dårligst på likestilling mellom
kvinner og menn.
●

6 av 10 zambiere lever under fattigdomsgrensen.

●

Halvparten av alle barn under 5 år er underernærte.

●

Klimaendringer truer matproduksjonen.

Mål for Adventsaksjonen 2021:
Sammen skal vi gi 18 000 barn og voksne tilgang til mat og inntekt. Dette gjør vi
gjennom følgende tiltak:
●

Opplæring i klimasmart landbruk for økt matproduksjon.

●

Øke kvinners tilgang til jord, lån og opplæring.

●
Opplæring av lokale ledere og befolkningen som sådan i fordelene ved å sikre
kvinner deltagelse i samfunnet på lik linje med menn.
●

Sikre småbønder tilgang til markeder – både kvinner og menn.

●

Grunnleggende lese og skriveopplæring, med spesielt fokus på kvinner.

Prosjekt 3) Sri Lanka
– Bygge fred og religiøs toleranse gjennom matsikkerhet og utvikling
Fakta/statistikk:
●

20 av alle barn under 5 er undervektige.

●
Utstrakt bruk av kjemikalier i jordbruket forårsaker nyresykdom hos 1100
mennesker per år.
●
Sri Lanka var herjet av borgerkrig på grunn av konflikten mellom singaleserne
og tamilene fra 1983 til 2009, og landet er fortsatt preget av konflikten.

Mål for Adventsaksjonen 2021:
Sammen skal vi skape økt forståelse for andre religioner, og sikre 26 000 familier
matsikkerhet for god utvikling og inntekt. Dette gjør vi gjennom følgende tiltak:
●

Kampanjer i sosiale medier

●

Språkopplæring

●

Felles feiring av religiøse markeringer

●

Oppstartspakker til kjøkkenhager

●

Opplæring i klimasmart landbruk for økt matproduksjon

●

Sikre småbønder tilgang til markeder

Spørsmål med oppklaring:
I 2017 handlet også AA om Sri Lanka: er prosjekt 3 en fortsettelse? JA, det er det. Det
Caritas gjør krever tid. Jordbruk er langsiktig.

Prosjekt 2: Fokus på kvinners deltakelse: Gjøres det noe for å bygge gode holdninger
hos menn? Caritas jobber med hele familien, ikke bare kvinnen. Det er umulig å løse
kvinnenes problemer uten å jobbe med alle andre.

Prosjekt 3: Mål: felles feiring av religiøse markeringer. Religiøs toleranse er bra, men
tar Caritas i betraktning at katolikker aktivt ikke kan delta i andre religioners feiringer?
Har Caritas noen regel på det? Svar: kjenner ikke til hvordan det gjøres spesifikt. Det
handler om å øke forståelsen av hva andre religioner faktisk feirer, og hva de gjør.
Caritas ønsker interreligiøs dialog. Caritas jobber gjennom bispedømmer, de jobber
i interreligiøse fora. p. Andreas kommenterer at vi ikke kan utføre feiringer i andre
religioner, men vi kan f.eks. invitere folk fra andre religioner til å delta i våre
julemiddager.

Prosjekt 1: Er dette knytta til AA i Kongo i 2018? Svar: matsikkerhetsprosjektet i Kongo
har vart lenge. Uvisst, men mest sannsynlig at det er knytta til akkurat det.

Stine opplyser om at:

Sri Lanka var prosjekt i 2017, siden 2003 har Sri Lanka vært valgt fem ganger, Zambia
to ganger og Kongo én gang. Samme land dukker opp flere ganger fordi Caritas
fokuserer på spesifikke land.

Ludvig Hareide holder en appell for prosjekt 1: Kongo. Ludvig har drevet med
jordbruk og ønsker å gi ungdommer mulighet til å jobbe med jordbruk. Stem Kongo,
det er potetens budskap.

Isak Slettebø holder en appell for prosjekt 3. Det er vanskelig å velge mellom tre
prosjekter. Religiøs forbrødring har ikke vært fokus tidligere. Dette er et viktig fokus.
Vi tror på én allmenn Kirke, vi ønsker å inkludere alle i verden, vi burde prøve å søke
fellestrekk i de andre religionene. Vi burde bygge broer til andre trossamfunn. Ludvig
poengterer at islam ser på Jesus Kristus som en profet, ikke Gud, derfor har vi ikke
samme gudssyn.

Peder Foss holder en appell for prosjekt 1: Dette prosjektet er mest akutt, og er
samtidig en bærekraftig og langsiktig løsning som ikke er like tydelig i de andre
prosjektene. Prosjekt 3 fokuserer på å lære mennesker å skaffe mat selv. Klarere
fokus på å forme de yngre generasjonene i det første prosjektet. Prosjektet støtter
mange flere enn de andre prosjektene. Det er et konsentrert prosjekt som
omhandler et konkret problem.

Esbjørn Solberg holder en appell for prosjekt 1. Han er enig i at prosjekt 1 er mye
mer konkret enn prosjekt 3: hvordan skal man konkret bygge broer? Vil ikke kritisere
at man skal skape brorskap i prosjekt 3, men prosjekt 1 er mye mer effektiv bruk av
pengene.

Sean Huertas holder en appell for prosjekt 2: Kreativt og strategisk kan prosjekt 2
være mer lønnsomt. Alle prosjektene har bra og konkrete formål. Prosjekt 1
innebærer utdanning for yngre, prosjekt 3 fokuserer på å bygge brorskap. Prosjekt 2
retter seg mot likestilling. Likestilling betyr ikke at alle skal ha absolutt likestilling, men
at rettighetene skal være tilstede. Når vi samler inn penger, er det et godt argument
å si at vi samler inn penger til ‘kvinners rettigheter’ og likestilling. Det er lettere å få
med hele Norge på å samle inn penger slik.

Isak spør om nordmenn faktisk vil gi mer til likestilling enn religiøs forbrødring? Sean
svarer ja, det vil de.

Ivana Mikócziová appellerer ikke for noe spesifikt, men vil understreke at prosjekt 3
faktisk viser at religiøs dialog er utrolig viktig: det har allerede skapt diskusjon er. Det

er lettere å føle seg bra når man gir penger til det man fort kan kalle ‘de fattige i
Afrika’, men det er nødvendig å gi penger til vanskelige situasjoner og dem vi kanskje
er uenige med.

Ludvig Hareide spør om det kan være vanskelig å skaffe penger til et kontroversielt
tema? Ivana sier: er målet å gi mest penger, eller gi penger til dem som behøver det
mest? Er det summen av penger, eller det å hjelpe dem som trenger det mest?

Stephen Trotter har ikke stemmerett, men holder en appell for prosjekt 3. I Norge er
det mange aktører vi kan samarbeide med angående religiøs dialog. Vi kan bruke
arbeidet andre gjør i samme felt i Norge til å løfte fram prosjektet vårt. Peder sier: Er
ikke oppdraget vårt å samle penger? Hva er egentlig rollen til NUK i samarbeid med
andre organisasjoner som jobber med interreligiøs dialog i Adventsaksjonen?
Stephen: Det er vi som skaper fokus og setter lys på prosjektet vi støtter: det handler
om å vise hva katolske barn og unge i Norge mener er viktig å støtte.

Patrick Huertas holder en appell for prosjekt 1: Kongo er et stort land, men er svært
fattig. En stor andel av befolkningen er unge. Hvor er de eldre? Kanskje folk ikke lever
lenge? Vi vil at folk i Kongo skal leve lengre, og dette prosjektet kan sørge for det.

Josefa Gabrielsen: Flere sier at første prosjektet er veldig konkret, andre prosjektet
snakker om sosial aksept av kvinner, og at tredje handler om diskriminering mellom
religioner. Hvilket prosjekt er det verden trenger mest nå? Alle disse prosjektene er
viktige, men vi må tenke på hvilket prosjekt som omhandler det problemet som er
mest aktuelt.

Luis Pirela appellerer for prosjekt 1: Viktig å støtte unge. De er på vår alder, men har
ikke ressurser til å bygge samfunnet. Prioritere de som dør av sult, og de som ikke
har en generasjon som kan lære dem å dyrke mat. Norge er ikke et land som setter
religion så veldig høyt, så folket vil heller støtte et prosjekt som fokuserer på noen
som sulter.

Brion holder en appell for prosjekt 3: Han sier at meningene våre fikk en flamme til
å brenne i hjertet hans. Da han gikk på skolen, var det vanskelig å være katolikk og
diskutere troen på skolen, en av de få med utenlandsk opprinnelse. Nå kan vi bruke
AA til å vise hvor viktig troen er, uavhengig av hvilken tro man har. Man burde gå ut
av komfortsonen og diskutere tro. Det er viktig å bygge forståelse for hverandres
synspunkter, dette kan hjelpe å løse fremtidige tvister. Luis har en replikk: Enig med
Brion om diskusjon om troen, men dette burde vi ikke bruke penger på i
Adventsaksjonen. Vi burde heller hjelpe mennesker som sulter i hjel og ikke har
ressurser til å leve mer enn noen år. Religion kan vi diskutere, vi burde heller støtte
folk i nød.

Ivana kommenterer at ja, folk sulter, men hva skyldes sulten? Langvarige konflikter.
Disse skyldes ofte folk som ikke forstår hverandre og manglende dialog. Det å gi
penger til land med slike konflikter, betyr ikke at vi ikke støtter dem som sulter, men
at vi vil forhindre fremtidig sult.

Esbjørn kommenterer at sak 1 bidrar til å løse konflikter. De unge får et annet
alternativ enn å delta i konflikt, de får muligheten til å jobbe og drive med jordbruk.

Isabell holder en appell om Adventsaksjonens formål. Penger er viktig, men pengene
er ikke det viktigste. Det er viktig med oppmerksomheten vi gir til en sak. Uansett
hvor mye vi samler inn, er oppmerksomheten det viktigste. Luis har en replikk: Alle
sakene er viktige, men noen saker trenger penger mer enn andre. Uansett hvor mye
oppmerksomhet en sak får kommer ikke penger til å løse problemet. Holdninger må
endres, slik at de klarer å leve i harmoni. Penger kan hjelpe oss å dyrke, å leve lengre,
og å gi dem utdanning. Sedem har en replikk: Det har vært en del snakk om religiøse
konflikter, men sak 3 handler om så mye mer enn religiøs dialog. Det handler om
kunnskap som bidrar til matsikkerhet. Mange av de samme problemene går igjen i
alle disse landene.

Catarina Vu holder en appell for prosjekt 1: Det at vi bare velger én sak, betyr ikke at
de to andre ikke får hjelp, de får uansett støtte fra Caritas. Kunnskap er viktig.
Kunnskap om å dyrke og produsere mat er viktig. Alle tre sakene handler om
opplæring i matsikkerhet. Catarina støtter sak 1, den fokuserer på å få unge ut i
arbeid. Det er mye kriminalitet i Kongo, og med kunnskap og arbeid vil kriminaliteten
kunne bli mindre. Catarina spør oss når vi er født, og kommenterer at konflikten i
Kongo har vart svært mange år, la oss jobbe for å skape bedre levevilkår.

Leonardo Ferreira appellerer for sak 1. Kongo er et land som er frodig og har store
naturressurser: metaller og fruktbar jord. Det har stort potensiale. Når man har mat,
kan man fokusere på andre ikke-primære behov og utvikling.

Stine snakker om årets Adventsaksjonsprosjekt: Prosjektet er i Mali. Store deler av
nordlige Mali er en del av Sahara-ørkenen. Landet har vært preget av politisk uro,
kriminalitet og konflikter siden 2012. Det er kamp om ressurser. Det er høy
befolkningsvekst og en humanitær krise, mye migrasjon fra nord til sør. Tørke,
uforutsigbart vær og flom fører til vanskeligheter med matsikkerhet.

Fokus for prosjektet: Mer stabil matsikkerhet. Gi opplæring i klimasmart landbruk.
Opprette frøbanker, som vil gjøre det enklere å dyrke. Sikre småbønder tilgang til
markeder. Opprette spare-lånegrupper for kreditt til investering, og opplæring i godt
husdyrhold.

13/20 – Valg av Adventsaksjonsprosjekt for 2021
Vedtak
LM stemmer for Prosjekt 1 - Ungdom og jordbruksopplæring i DR Kongo
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer for vedtak 1: 31
Antall stemmer for vedtak 2: 5
Antall stemmer for vedtak 3: 13
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt 50 %
Landsmøtet diskuterer og vedtar tema for NUKs Adventsaksjon i 2021.

14/20 – Innstillinger fra Valgkomitéen for 2020-2021
Valgkomitéen 2019/2020 består av: Jakob Voigt (leder for valgkomitéen), Abinaya
Philip, Ivan Vu, og Vivian Thai.

Valgkomitéen innstiller følgende kandidater, men poengterer at det er fortsatt to
ledige styreverv.

Innstilt som NUKs Leder:
• Katherine Esquivel (25) – Oslo
Jobber som lærer ved St. Sunniva, har også jobba med barn og ungdom i Stavanger.
Har vært NUKer i 10 år; vært engasjert i lokale menigheter siden hun var 15. Stiller
som leder fordi hun som voksen har nådd en topp; “et platå”. Hun har vilje og tid til
dette arbeidet. Hun var nestleder for 1,5 år siden, så hun har erfaring. Vet hva hun
går til.

Innstilt som styremedlemmer:
• Brion Caguiat (30) – Oslo
Brion har et hjerte som virkelig brenner for NUK. Har vært NUKs leder i ett år
nå, satt i AUV 2013/2014. Det å tjene Gud har ingen aldersgrense. NUK er en
fantastisk plattform for å gi Gud videre til andre. Brion syns Katherine er en fantastisk
lederkandidat. Kontinuitet er viktig, han er gjerne med videre. Det er en robust gjeng
som stiller til HS, men de er fortsatt få, så er det noen her som vil stille, så gjør det!

• Isabell Tran (18) – Stavanger
Stiller til gjenvalg. Går siste år på vgs, musikklinjen. Stiller til gjenvalg fordi hun
har erfart mye, og det har vært lærerikt. Ble “kastet ut i det”, men har vokst. Vurderte
å ta en pause fra HS, men tenker at hun kan fortsette, siden hun vet hva det går i.

• Martin Nguyen (21) – Trondheim
Stiller til gjenvalg. Bor i Trondheim Studerer på NTNU for å bli elektroingeniør.
Ønsker å være med videre i NUK fordi han er så glad i organisasjonen og familien,
hvor han kan utvikle talentene sine. Ville egentlig ta pause, men ønsker å fortsette.
Han er fornøyd med styret og staben. Er du usikker, ta det første spranget, bli med i
HS, Gud er med dere!

• Anhlyn Truong (21) – Trondheim
Har ikke vært i styret tidligere. Studert øk adm ved BI, studerer org psykologi,
administrasjon, HR og ledelse. Grunnen til dette skiftet har vært NUK. Har kjent en
tilhørighet til NUK, så hun tenkte “hvorfor ikke prøve dette og gå ut av komfortsonen”.
Har ambisjoner om å utvikle NUK, slik at flere ungdommer lærer om organisasjonen.

Ivan informerer om at vi har fem kandidater, men plass til to til. Vi kan benke noen
til å sitte i HS, kandidatene må være under 35 år.

Ole Bjørn og Esbjørn blir benket: Brion er opptatt av et HS som har kapasitet til å
være aktive i NUK og tjene Gud. Gud gir oss ikke større ufordringer enn de vi klarer
å overkomme. De er utrolig flinke, og han ser Gud i dem så utrolig mye. De har til
aftenbønn å bestemme seg.

Ole Bjørn er usikker på om han vil stille. Blir han med i HS, blir det få ressurser i
Bergen, så han vil diskutere det med bergenserne og HS. Men han er blitt benka av
en grunn: Gud taler ikke alltid direkte til oss, men gjennom andre. Kanskje Gud sier
til ham at han skal gjøre det? Har vært med på Vestlandsleir flere år. Var på
ungdomsleir for første gang i fjor, har vært med på ledertrening og har vært på
Mariaholm fem ganger siden.

Esbjørn er også usikker på om han vil stille og trenger å tenke. Da han kom til LM og
tidligere i høst tenkte han at skulle trappe ned og fokusere på skolen. Hadde tenkt å
slutte som leder i lokallaget. Har vært aktiv i NUK gjennom opplegg i menigheten og
Vestlandsleir, og fikk lyst til å oppsøke NUK. Har de siste årene deltatt på så mange
NUK-arrangementer som han får til, det er så gøy. Han er ikke noe mer enn et
redskap for Gud, han tenker ofte på det. Er det dette Gud vil, så er det det.

Ole Bjørn benker Leonardo. Leonardo er usikker, fordi det må bli en omrokkering i
lokallaget om noen fra Bergen blir med. Deler mye med Ole Bjørn. Går i 2. klasse på
videregående.

Ivan spør Martin om hans travle hverdag: hvordan skal han takle dette vervet? Mye
på nett, så det bør gå fint. Selv om man ikke vet om man er klar, så kan man si at vil
man, så får man det til. Om han vil gi opp, eller tenker at ferie er kult, tenker han
tilbake på så mange gode minner fra NUK.

Ivan spør Katherine: Hun har vært i HS, og å være leder innebærer mer makt.
Hvordan vil du bruke denne makten? Katherine: Visjonen hennes er ikke konkret,
men hun har en utrolig bredde for hva hun er engasjert for. Hun har erfart godt
barne- og ungdomsarbeid i sin egen menighet, og vet hvor viktig det er. Hun har hørt
så mye fra distriktene som sliter med mye, og ønsker at NUK skal få til mer. Det tar
tid å få til aktivitet. Hun vil bidra til godt barne- og ungdomsarbeid, så mye hun får til
på ett år, selv om fruktene ikke blir like synlige på så kort tid. Hun klarer å se ting fra
en annerledes og ny vinkel.

Ian spør Isabell: Noen ideer til hvordan vi kan bruke flere av sangene i Adoremus?
Isabell: Ofte går sangene igjen og igjen. Skyldes at vi ikke lærer nye salmer. Settes
ikke av tid til å øve, så da synger man de man kan. Dersom det settes av mer tid til
hymneundervisning vil man kanskje få bredde. Kan være lurt å sette av en
hymneansvarlig som kan sjekke ut dette på forhånd.

Ivan spør Anhlyn: NUK har masse merch. Hva slags annet merch kan NUK ha? Anhlyn:
Reflekser, sokker, lue, munnbind, sandaler, mobiltelefondeksel, totebag, forkle. IKKE
tracksuit.

Ivan spør Brion: Hva var din største utfordring som leder, og hvordan kan katherine
unngå å gå i samme felle Brion: Livsmotto som han tar med seg: Gud vil ikke gi meg
en utfordring jeg ikke kan takle. I begynnelsen hadde han en del bekymringer, hadde
ikke vært aktiv en god stund. Følte seg fremmed da han jobbet i AUV, siden han
hadde vært aktiv i YFL. Ville ikke “ødelegge” NUK. Tips: Selv om NUK er en
organisasjon er vi mer som en familie. Det handler om å bygge forhold,
kommunisere, vise sårbarhet.

Ivan spør Anhlyn: Hvordan liker du å jobbe i team? Det er alltid sannsynlighet for
konflikter i team. Man må forstå og respektere at alle er ulike. Man må inngå
kompromisser. Det er viktig å kommunisere, ansikt til ansikt er bra.

Ivan spør Ole Bjørn: Hva gjør du når du har fått en oppgave, men ikke kommer
videre? Han ville samarbeidet med andre og sett etter kilder og ressurser. NUKs
vedtekter, håndbøker, hjelp fra andre folk.

Martin Le spør guttene fra Bergen: Hvor stor sannsynlighet er det for at det finnes
noen som kan ta over lokallaget om dere blir med i HS? Ole Bjørn svarer: Kabalen vil
løses, da de har ressursene til dette. Man må bare velge hvor kortene skal. Ja, det
finnes noen som kan ta over.

Ludvig spør Katherine om hvordan hun skal kombinere det å være både NUK- og
WYD-sjef? WYD er utsatt ett år. Hun og WYD-praktisk hadde allerede lagt årshjul for
forberedelsene til WYD, og siden WYD er utsatt, har de ett års pause. Derfor får hun
tid til å stille som leder i NUK. Sommeren 2021 blir det mer WYD-jobbing, men mye
er allerede ordnet. Hun kan bare stille som leder i NUK ett år.

Ludvig spør Martin Nguyen: I år var HS-møtene annenhver uke, men han kunne på
grunn av jobb ikke være med på alle møtene. Han har lest referater og lignende.
Hvordan skal han få til denne balansen i år? Nå vet han tre måneder fram i tid når
han jobber, og det skal bli lettere å planlegge HS-møter.

Catarina påpeker: hun har vært med i NUK mange år. De siste fem årene har man
savnet NUK veldig mye. Hun er glad for at Bergen er tilbake igjen. Hun har fulgt
kandidatene fra Bergen gjennom ledertreningsprogrammet, og er stolt av dem. Hun
sier de ikke skal være bekymret for Bergen, og at det ikke nødvendigvis er negativt at
de sitter i HS.

Spørsmål fra Stephen: Åpent spørsmål: Hva er NUKs største utfordring i året som
kommer?
Esbjørn: Avstand. Ikke bare sosiale avstand, men også avstander i distriktene.
Ole Bjørn: Hypersys er rart. Det må ordnes, slik at vi får oversikt.

Brion: To hovedutfordringer: Ungdommer er vanskeligere å engasjere enn for 15 år
siden. I dag er det ikke nok å lokke folk med gratis mat. Det har utviklet seg en ukultur
hvor lokallagene hele tiden må finne på nye og spennende aktiviteter: Når ble Jesus
ikke godt nok? Hvordan skal vi få fremtidige generasjoner til å ta vare på det enkle?
Vi trenger gode forbilder, Jesus, familien og gode verdier for å gjøre at unge får bedre
selvbilde.
Katherine: NUK må tilpasse seg, ikke bare det som skjer i samfunnet nå, men også
store avstander. Tidligere kunne man be sammen, være sammen etc. og dette er
kanskje hennes største utfordring. Å holde HS engasjert. Hun har også lyst til å gjøre
at NUK merkes i år. Dette blir ekstra vanskelig i år, fordi man ikke kan bevege seg så
mye. NUK må være innovative.
Isabell: Det er vanskelig å finne folk til å stille til HS. Mange i HS er svært unge, og det
er bra, men også fint at det er noen eldre.
Anhlyn: Fortsettelse av det Brion sa. Små lokallag må gjøres mer synlig for NUK, og
vice versa. F.eks. er det ikke lett for ungdommer i Nord å bli aktive i NUK, da de ikke
blir introdusert for NUK. Vi må jobbe for å få åpnet NUK mer mot lokallagene.
Leonardo: Å samle folk igjen. Vi har vært spredt, og selv om det potensielt sett
kommer en vaksine etc. så må folket knyttes igjen. Dette må gjøres fra lokallagene,
og vokse videre derfra.

Luis Pirela spør om han kan stille til HS? Ja.

Anna spør Luis om hvorfor han vil stille til HS: Han svarer: Han har hatt stor iver for
ungdomsarbeid siden han ble introdusert til NUK. Han har sittet i styret helt siden
2018, og kjenner nå et kall til å jobbe med ungdommer på et nasjonalt nivå. Han har
ambisjoner for NUK, og tenker at det å være HS-medlem er den beste måten å hjelpe
NUK på.

Katherine spør dem som er benket: på fredag hadde vi distriktsmøter, og distrikt Vest
behøver distriktsrepresentant. Hvem tenker dere kan stille? Esbjørn skulle egentlig
stille, Luis skulle være vara. I bergen skulle Ole Bjørn ta over lokallaget. Nå må Distrikt
Vest sette seg ned på generalforsamling og finne ut av det.

Ludvig spør Luis om hvordan NUK kan bli bedre? Bygger på det Brion snakket om.
Få som kjenner NUK på Vestlandet. Spre NUKs aktiviteter til utenfor Oslo. Om man
har et medlem av HS i vest er det lettere å spre NUK til distriktet.

15/20 – Valg
Vedtak
LM godkjenner innstillingene
Antall stemmer for: 42
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: Normalt 50 %
Landsmøtet velger Sunniva Fongen, Martin Pajchel, Mauricio Salazar,
Vuong Vu til valgkomité for 2020–2021
Landsmøtet velger RSM som revisjonsfirma.
Landsmøtet velger Katherine Esquivel som NUKs Leder
Følgende ble valgt som medlemmer til Hovedstyret:
Brion Caguiat
Martin Nguyen
Anhlyn Truong
Isabell Tran
Leonardo Ferreira
Esbjørn Solberg

Valgkomitéen gjennomfører valg for perioden 2020/2021. Landsmøtet skal velge
følgende:
●

NUKs leder

●

3-6 medlemmer til Hovedstyret

●

Valgkomité bestående av minst tre personer

●

Revisor.

Funksjonstiden begynner når Landsmøtet avsluttes og frem til neste Landsmøte.
Gjenvalg er mulig for alle verv.
Om valg av valgkomité for neste periode

Det er Valgkomitéen som har ansvar for å finne kandidater til neste periodes
valgkomité.
Valgkomiteen 2019/2020 innstiller følgende en kandidater til valgkomiteen 2020–
2021: Sunniva Fongen, Martin Pajchel, Mauricio Salazar, Vuong Vu

Brion spør: Hva har blitt lagt i arbeidet for å sette sammen kandidatene til
valgkomiteen? Ivan svarer: Kandidatene er blant annet folk som har takket nei til HSkandidatur, og litt eldre NUKere som har et godt nettverk, og derfor kan finne gode
fremtidige kandidater til HS.

Hvem leder valgkomiteen? Kommende HS finner ut av det.

Om valg av revisor
NUK må ha en offentlig godkjent revisor til å gjennomgå regnskapene våre.
Valgkomitéen, med støtte fra HS, innstiller på å fortsette med RSM som
revisjonsfirma.

Selve avstemmingen foregår digitalt.

Her velges revisor og ny valgkomite.
Valgkomiteen innstiller på videre bruk av RSM som revisor.
Valgkomiteen innstiller følgende til valgkomite perioden 2020-2021: Sunniva Fongen,
Martin Pajchel, Mauricio Salazar og Vuong Vu.

Brion takker avtroppende HS, ønsker Katherine lykke til, og overrekker hammeren.

Katherine holder en kort takketale.
Landsmøtet velger 3–6 medlemmer til Hovedstyret for 2020–2021:
De fire siste kandidatene som ble benket ble enige seg imellom om hvem som blir
kandidater til HS. Esbjørn Solberg (Person A) og Leonardo (Person B) stiller til valg
som HS-medlemmer.
Luis Pirela og Ole Bjørn Halvorsen stiller ikke til valg som HS-medlemmer.

Stephen takker avtroppende HS og legger spesielt vekt på deres håndtering av årets
situasjon.

Juliane: Takker for et år hvor hun har fått lære mye. Ønsker det nye HS alt godt, og
skal ha dem i bønn videre.

Ludvig: Takk for et flott år. Ville stille igjen, men må reise til Spania i forbindelse med
studiene. Kanskje han i fremtiden tar over for pater Andreas.

16/20 – Distrikt- og utvalgsmøter
Fredag kveld: distriktene og utvalgene går i grupper med distrikter og HSmedlemmer
Snakke om siden sist, problemer og utfordringer.

Følgende ble valgt på LM:
Nord: Valgte ikke ny distriktsrepresentant på LM.
Midt: Samme distriktsrepresentant: Anhlyn Truong, ny vara Alaysa
Bestudio
Øst: Valgte ikke ny distriktsrepresentant på LM.
Vest: Luis er distriktsrepresentant. Ole Bjørn er vara.
Sør: Anna Vu stiller som distriktsrepresentant.
Oslo: André Nguyen fortsetter, Veronica Andreassen som vara.
Østfold: Valgte ikke ny distriktsrepresentant på LM.

17/20 – Vedtektsendringer
NUKs leder Brion går gjennom forslagene til vedtektsendringer.
Vedtektsendringer krever ⅔ flertall for å bli godkjent.

Den opprinnelige tanken var at dersom du var student og NUKs leder, kunne du være
NUKs leder istedenfor å ta en ekstrajobb.
Ingen spørsmål eller kommentarer.

Vedtak
Godkjenn vedtektsendring
Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: To tredjedeler, 67%

Vedtak
Godkjenn vedtektsendring
Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: To tredjedeler, 67%
Ingen spørsmål eller kommentarer.

Vedtak
Godkjenn vedtektsendring
Antall stemmer for: 44
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 6
Flertallskrav: To tredjedeler, 67%

18/20 – Endringer i distriktene
Vedtak
LM vedtar å opprette en arbeidsgruppe som skal vurdere NUKs
distriktsinndeling og fremlegge en rapport på LM 2021 med
anbefalinger og råd til endringer.
Antall stemmer for: 34
Antall stemmer mot: 4
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Normalt 50 %

LS vår 2020: vedtok dette:
LS gir HS mandat til å innstille en arbeidsgruppe som skal se videre på
distriktsinndeling frem til landsmøtet 2021 og holde LS og HS
Ludvig påpeker på LM 2020 at vedtaket er tvetydig. Han ønsker at LM 2020 skal vedta
dette i tillegg:
LM gir HS mandat til å opprette arbeidsgruppe som skal vurdere NUKs
distriktsinndeling og fremlegge en rapport på LM 2021 med anbefalinger og råd til
endringer.

Foreslått endringer av distriktsgrenser. Flere grunner til dette: fordeling av folk,
penger, reisevei etc.
Luis har replikk: Kan være vanskelig for representanter å reise rundt store distrikter.
Distrikt Vest er jo allerede stort. Burde man ikke heller ha flere som jobber i hvert
distrikt?
Svar fra Ludvig: Godt poeng, men man trenger ikke kun være to personer. Man kan
f.eks. ha et distriktsstyre, som i distrikt Oslo.
Bedre å ha løpende dialog enn en stor #arbeidsgruppe?
Stephen: Vedteksmessig har styret allerede rett til å opprette og legge ned utvalg.
Hva ønsker vi faktisk at denne gruppen skal gjøre?

Hvis vi stemmer imot, vil ikke LM at NUK skal bruke tid på dette.
Chi: istedenfor at NUK skal bruke tid på å gjenopplive Østfold, burde NUK heller
bruke tid på å holde liv i lokallagene. Luis sier det er uklart hva gruppen faktisk skal
jobbe med? Det står i sakspapirene. Gruppen skal jobbe med en mulig endring av
distriktsstruktur.
Vivian har en replikk til Chi: selv om det ikke skjer noe i ditt eget distrikt, så kan man
samarbeide på tvers av distrikter.
P. Andreas: LM skal i dag finne ut av om vi vil at HS skal bruke tid på denne saken,
slik at det eventuelt kan bestemmes til neste år.

19/20 – NUKs fond og forvaltning
Vedtak
LM vedtar ny fondsinstruks
Antall stemmer for: 45
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt 50 %

I løpet av 2000-tallet klarte NUK å bygge opp en betraktelig egenkapital, men
ettersom man ikke har tatt stilling til NUKs balanse i senere år har man mistet
oversikt over fondene og deres funksjoner. På anbefaling fra regnskapsfører,
foreslås det en totalrevidering av NUKs fond og forvaltning. Dette vil gjøre det lettere
for HS, LS og LM å forstå NUKs økonomiske stilling og fatte økonomiske vedtak.
Vedlagt er forslaget til ny instruks. Forslaget støttes av ØU.

Reservefond for å sikre NUKs fremtid. Andre regler som gjelder for å ta penger ut fra
reservefondet. Landsstyret og landsmøtet kan bestemme at det tas ut penger. Hvis
ikke blir pengene værende. Avkastning kan brukes.

Stephen Trotter forklarer saken om forvaltning av NUKS fond, se sakspapirene.

Oppsummert: forslag om å oppheve gamle fond, og omdøping av fond for å
reflektere faktisk bruk.

Brion: Har vært mye diskusjoner om hvordan disse midlene kan brukes siden i hvert
fall 2014. ØU har gjort en god jobb med å definere klare retningslinjer for hvordan vi
skal bruke pengene. Penger burde ikke være en stopper for aktiviteter vi har lyst til å
arrangere: vi skal ikke sløse, men vi har gode muligheter til å arrangere aktiviteter for
barn og unge.

20/20 – Utnevnelse av æresmedlem og årets lokallag
Årets lokallag
HS velger ett lag som har skilt seg ut.
Årets lokallag ble opprettet for 5 år siden, og har holdt seg aktive, tross hyppige
utskiftninger. Hadde et variert program gjennom høsten og fortsatte med digitale
møter i vår. Lokallaget møtes hver søndag og har mange forskjellige aktiviteter, blant
annt middager, lectio divina og diskusjoner..

SPES (lokallaget for studenter og unge voksne i Oslo) utnevnes til årets
lokallag 2020!

Takketale: Ivana er glad for at SPES har vokst i år. Godt å ha NUKs støtte. Martin
Pajchel anbefaler alle å sjekke ut deres Zoom-møter. Pater Haavar har mange gode
økter. Alle er velkomne til å engasjere seg.

Årets æresmedlem
Nominasjonen kom fra et NUK-medlem, Unni, for noen som har gjort svært mye for
NUK, ofte uten at vi ser det engang.
Unni nominerte Lars Fongen, og HS stiller seg bak nominasjonen. Lars har vært aktiv
på mange leirer og NUK-aktiviteter. Har hjulpet til med innkjøp til leir, og har vært
gjestfri. Burde vært nominert tidligere. På tide at han blir anerkjent. Stephen har tatt
en titt i arkivet, og det har vært masse spor etter ham, og kona Maria Fongen. De har
begge gjort svært mye for NUK og Kirken gjennom de siste tiårene. Maria Fongen har
også bidratt stort i OKBs pastoralavdeling. Maria og Lars har også oppdratt mange
av NUKs aktive medlemmer. NUK er svært takknemlige for arbeidet og
engasjementet til Maria og Lars.

Brion sier at forslaget om å nominere Maria og Lars Fongen traff hjertet, det er så
godt å se et ektepar som viser hva NUK handler om: NUK er som en utvidet familie,
uansett alder eller livssituasjon.

Maria og Lars’ takketale:
Enorm overraskelse og stor ære. De sier de kun har bidratt med små oppgaver. De
ble aktive i UNKF (NUK) på 1970/1980-tallet, først som deltagere, så som ledere. De
reiste rundt med musikkbussen OKULM, musikken var rocka. De stortivdes og ble
kjent med mange unge katolikker fra hele Norge, Skandinavia og Tyskland. Uttrykker
takknemlighet overfor NUK. De har venner for livet, og hverandre. Mange fine
øyeblikk fra NUK. Troen var en naturlig del av livet i familieoppdragelsen, og de
sendte naturligvis barna på leir. De har blitt kjent med uforglemmelige lederteam,
unge frivillige og ungdomsprester i NUK. Vi som er her er unge, men når vi blir eldre,
kommer vi sikkert til å tenke tilbake til hvordan tiden i NUK har påvirket oss, hvordan
vi har utviklet oss og påvirket andre. De deler refleksjoner: Vi er trosformidlere og
forbilder som aktive i NUK. Vi lever i en tid hvor vi blir bombardert med budskap og
medier. Men hva tror vi egentlig på? Hva slags fellesskap bygger vi opp? Dette
snakkes ofte lite om, eller blir presentert på en politisk måte. NUK formidler tro,
liturgi og praktisk nestekjærlighet, det setter varige spor. Det er viktig at vi unge viser
troen til andre med egne ord og vendinger. Det er grense for hvor lenge unge hører
på voksne. Arbeidet her i NUK former oss som mennesker. Det trosmessige
kompasset de fikk fra NUK har påvirket dem stort, både privat og i jobb. De ønsker
at NUK skal fortsette å forkynne det glade budskap frimodig. Gi lederne solid
formasjon i troen: hva og hvem vi tror på, og hvorfor vi katolikker tror det vi tror. De
vil gjerne oppsummere med en oppmuntring til oss i NUK:
1.
Vær aktive i ungdomsarbeid, lev ut troen, hent inspirasjon i Guds ord og
sakramenter.
2.
Bruk talentene deres og muligheten til å prøve nye ting. Nå former vi dem vi
blir som voksne.
3.

Bruk ungdomspresten for det han er verdt, han er her for oss!

4.
Ha det gøy! Innsatsen vi nå gjør i NUK vil vi alltid se tilbake på med glede. Takka
for denne ufortjente æren! De stiller opp for NUK videre!

Måtte Gud velsigne og Jomfru Maria beskytte oss i NUK.

De har tatt med gaver; noe leirene og kapellet trenger er BLOMSTERVASER og
blomster! En vase som kan stå foran alteret, og en vase som kan stå foran jomfru
Maria.

21/20 – Eventuelt
Overrekkelse av penger til Caritas fra Adventsaksjonen 2019
Stine Arctander, nestleder i KUT snakker:
Overrekkelse av penger til Caritas fra Adventsaksjonen 2019: yrkesopplæring for
ungdom i Sør-Colombia. KUT takker alle for bidragene fra alle i NUK! KUT takker
Caritas for deres arbeid i feltet og NUK for deres arbeid sentralt. Neste år skal det
fokuseres på Mali. NUK samlet totalt inn 571 139 kr i Adventsaksjonen 2019.
Vanessa Colorado fra Caritas takker NUK for støtten, hun er stolt av oss!

Ivan fra MUT tar opp personvern i NUK
Han ønsker at NUK utarbeider en instruks for å opprettholde personvern i NUK.

«Arbeid med en instruks for å opprettholde personvern i NUK
Etter europeisk lov om personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), har
det vært mer fokus på organisasjoner og enkeltpersoners opprettholdt av
personvern. “Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme
over egne personopplysninger” - Datatilsynet. Det ønskes å arbeide mot en form for
personvern instruks for å opprettholde personvern av NUKs medlemmer, om
personlig informasjon, bilder og videoer.

Argumenter for å ha noe form for instruks om personvern kontra dagens praksis
I dagens praksis er det slik at både deltakere og ledere på NUKs arrangementer tar
bilder og videoer for det meste for seg selv og deres venner. Disse deles da raskt på
Sosiale Medier som Snapchat og Instagram. For arrangementer for deltakere er
under 18 år, er her betegnet som barn. Disse arrangementene har vanligvis regler
for mobilforbud for deltakerne, men ledere er mer fleksible med mobilen. Det at
ledere tar bilder av arrangementet med sine egne smarttelefoner er svært bra da
dette bidrar godt med å dokumentere arrangementet gjennom bilder. Problemet
med dette er etterbehandling og samling av disse bildene, for så å kunne arkiveres i

NUKs arkiv (Flickr). I praksis skal disse bildene på enhetene (mobilene) til lederne
slettes da dette er personlig informasjon.

Selv har jeg opplevd å fortsatt ha tilgang til kontaktinformasjon til deltakere på leir
jeg har vært leder for. Slik informasjon om deltakere skal i praksis slettes fra alle

Ved å lage en instruks på hvordan personvern skal håndteres i staben på kontoret
og ikke minst for frivillige, vil det skape en større trygghet på hvem som har tilgang
på NUK-medlemmers kontakt- og sensitive informasjon og ikke minst bilder som er
gjenkjennelige.»

Forslag til vedtak
LM krever at HS oppretter en arbeidsgruppe som skal arbeide med instrukser på
hvordan å ivareta personvern for NUKs medlemmer

Spørsmål: Hvorfor ønsker man at dette utvalget skal gjøre dette? Svar: På leir blir det
tatt masse bilder, vi vet ikke hvor dette havner.

Hvorfor er det da viktig at det opprettes en ny arbeidsgruppe?

Konkrete tiltak? Det er f.eks. mye lettere hvis hvert arrangement bruker ett kamera
enn at alle lederne tar bilder med eget kamera.

Anna: På barneleir legger barn til ledere på sosiale medier. Må man slette dem fra
sine egne private kontoer? Ivan: Hvis du tar bilder av deltagere med eget kamera, er
du ansvarlig om disse bildene havner på villspor. Men dette er noe annet enn saken
vi tar opp nå.

Esbjørn: Forskjellen mellom de bildene NUK tar som organisasjon og de bildene NUKlederne tar privat, er at sistnevnte ikke omfattes av det man krysser av for på Checkin.
Skal MUT håndtere sistnevnte selv? Hvilke forventinger skal vi stille til ledere på leir
som tar bilder med egne mobiler?

Catarina: Hun tolker saken slik at Ivan ønsker en arbeidsgruppe LM skal godkjenne
som skal finne ut av hva vi gjør når ledere deler bilder av andre ledere og deltagere
på sine egne private kontoer. Trenger vi en egen gruppe, eller kan dette inngå i MUTs
arbeidsprogram?

Esbjørn: MUT har ikke mulighet til å håntere dette selv, de kan ikke endre ledernes
holdninger og praksis på leir.

Kim Anh: Personvern er vanskelig, mye arbeid. Forståelig at MUT får noen til å gjøre
det. Hvert år sier NUK til lederne at vi ikke kan ta bilder av barn og sende videre, men
folk gjør det.

Stephen: Større sak enn det MUT kan håndtere. Dette er noe staben må jobbe med,
eventuelt med en arbeidsgruppe. Hva med informasjonssikkerheten i deling av
deltagerlister? Mye større arbeid enn bare hvem som tar bilder av hvem på leir.

Johan: Personvern er svært viktig og har potensielt store konsekvenser, særlig etter
at GDPR kom. Allergier er helseopplysninger, og vi kan ikke dele informasjon om
dette til dem som ikke trenger informasjonen: bøtene er høye. En arbeidsgruppe er
viktig å bruke for å finne ut av. At man er liten, betyr ikke at man slipper unna.

Patrick: Han er fotograf og mener dette temaet er relevant å ta opp. Som fotograf er
det å ta bilder en gråsone: hva med gruppebilder, eller hvis foreldre sier barna ikke

kan bli fotografert? Han er enig i at en kompetent arbeidsgruppe burde jobbe med
denne saken.

Vivian spør om det ikke er lettere at kunnskap om bildedeling eller inkluderes i
ledertrening, slik at alle ledere lærer hva som er riktig.

Ole Bjørn: Instruksene kan kanskje stå i leirlederinstruksene?

Catarina poengterer at denne saken her på LM kun skal avgjøre om en gruppe skal
få ansvaret for å finne ut av hva som skal gjøres. Etterpå kan denne gruppene
eventuelt delegere instruksene. Nå skal vi bare finne ut av om en gruppe kan finne
ut av hva som må gjøre

Brion poengterer at personvern er svært viktig og går utover HS’ kompetanse. Må
involvere flere parter, som stab, gensek etc.

Ludvig: HS kan selv bestemme arbeidsmengden. De kan også delegere oppgaven, for
eksempel til Johan, som leverte en god ‘søknad’.

Sedem påpeker at GDPR også må kommuniseres til lokallag! Ikke bare på sentrale
arrangementer. Spre det videre til lokallagene deres.

Saken kan ikke stemmes på digitalt. Den må stemmes på IRL. Vedtaket vedtas ved
akklamasjon.

Landsmøtet heves av NUKS leder Katherine Esquivel kl. 12:14 søndag 20.
september 2020.

____________________
Stine Arctander
Protokollunderskriver
Stine Arctander (Sep 22, 2020 18:46 GMT+2)

Sep 22, 2020

____________________
Vivian Jensen
Protokollunderskriver

Vivian Jensen (Oct 7, 2020 17:34 GMT+2)

Oct 7, 2020
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