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Deltakere på årsmøtet: opprop av delegater med og uten stemmerett. 
 
Forslag til vedtak:  

a. Innkallingen godkjennes 
b. Styrets forslag til dirigentskap, tellekorps og underskrivere av protokollen 

vedtas 
c. Sakslisten vedtas 
d. Dagsorden vedtas 
e. Årsmøteprogrammet tas til orientering 
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         Oslo, 17. januar 2023 
Til medlemsakademiene i Norske kirkeakademier 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSKE KIRKEAKADEMIER  
17.-19. MARS 2023 
 
Kjære medarbeidere! 
 
Først vil vi få ønske et riktig godt nytt år til dere alle! 
Det er all grunn til å være stolt av all aktiviteten som foregår over hele landet, selv i et år 
sterkt preget av pandemi. Dere har nedlagt mye, solid og kreativt arbeid i året som gikk.  
 
Styret i Norske kirkeakademier inviterer med dette til årsmøte 2023.  
 
Hensikten med årsmøtet er å få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og 
at medlemsakademiene skal få mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs 
styre og sekretariat.  
Foreløpig saksliste ligger vedlagt, mens sakspapirer, program og alle saksdokumentene 
vil bli sendt de påmeldte delegatene i e-post én måned før årsmøtet finner sted, altså 17. 
februar.  
Det er derfor viktig å fylle ut både e-postadresse og postadresse i påmeldingsskjemaet. 
 
Slik det nå ser ut, planlegges årsmøtet for første gang siden 2019 uten at det er behov for 
å ta hensyn til smittevern.  
 
Årets årsmøteseminar har tittelen Maria og Olav. Vi vil høre historikeren Øystein Morten 
snakke om trosdimensjonen hos vikingkongene, skuespiller Svein Tindberg vil fremføre 
sin nyskrevne Olavsmonolog, religionshistoriker Gro Steinsland er utfordret til å snakke 
om Mariaskikkelsen i norske kirker, og biskop emerita Solveig Fiske og forfatter og prest 
Elisabeth Thorsen vi samtale om Maria i kirker i Hamar. 
Vi vil også være med på tidebønner, ledet av kantor Arne Martin Aandstad.  
Mehda Zolfaqari, fjorårets vinner av Brobyggerprisen, vil fremføre forestillingen Maria i 
koranen. 
Det blir behandling av ordinære årsmøtesaker, og selvsagt samvær og god mat. 
 
Deltakelse og økonomi 
 
NKA dekker reise og opphold til årsmøtet for én delegat fra hvert akademi. Akademiene  
kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for delegat  
nummer to. Sekretariatet fremforhandler en rimelig pakkepris for delegat to. Dere vil bli 
informert om prisen. 
Om akademiet har flere delegater, har én av dem stemmerett. Ved påmelding melder  
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akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett. Akademier som søker om medlemskap  
vil få dekket reise og opphold for én person.  
 
Påmelding 
Vedlagt finner dere påmeldingsskjema som må være returnert innen 11. februar, slik at 
vi rekker å sende ut sakspapirene til delegatene fire uker før årsmøtet. 
 
De fleste årsmøtesamlingene vil bli strømmet, slik at det vil bli mulig å følge både 
forhandlingene og årsmøteseminaret. Vi ber om at styreleder/kontaktperson for hvert 
akademi sprer informasjon om årsmøtehelgen til styremedlemmer, kontaktnett osv. 
 
Reisemåte 
Delegatene bes reise på rimeligst mulig måte.  De som må bruke fly, bes bestille billett i  
god tid for å oppnå rabatt. 
 
Det settes opp felles transport mellom Oslo og Gran, og mellom Gardermoen og Gran. 
Disse bussene og drosjene blir satt opp:  
 
Oslo – Sanner hotell tur/retur: 
Bussen går fra Oslo Bussterminal i Schweigaardsgate 10, vis a vis det gamle 
Postgirobygget, fredag 17. mars kl. 12.30 Vær ute i god tid! Bussen skal være merket 
Kirkeakademiene. Retur fra Sanner hotell, søndag 19. mars kl. 13.30 med ankomst Oslo 
ca. kl. 14.30. 
 
Gardermoen – Sanner hotell tur/retur: 
Maxitaxi fra Gardermoen, med avgang fredag 17. mars kl. 12.30 og med ankomst Sanner 
hotell ca. kl. 13.30. Når dere lander på Gardermoen tar dere kontakt med 
informasjonsskranken for taxi, og dere vil der bli vist til den taxien vi har bestilt på 
forhånd fra Hadeland Taxi. Retur til Gardermoen blir søndag 19. mars kl. 13.30 med 
maxitaxi. Dere vil da være på Gardermoen omtrent kl. 14.30. 
 
Årsmøtepapirer 
Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling 
fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i 
hende. Årsmøtepapirene vil som vanlig bli trykket opp og delt ut ved årsmøtets start. 
 
De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende skriftlig melding om 
dette til sekretariatet innen 11. februar. 
 
Vel møtt! 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Y Riise                                                                           Kristin Gunleiksrud Raaum 
Styreleder                                                                              Generalsekretær 
(sign.)                                                                                      (sign.) 
 
Vedlegg:             Påmeldingsskjema 
                              Foreløpig saksliste                                                                                         
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NKA 1/23 b 
 

KONSTITUERING 
 
Forslag til dirigenter: 
 Morten Ausdal, Lillesand kirkeakademi 
 Kari Bye, Voss kyrkjeakademi 
 
  
Forslag til underskrivere av protokollen:   
 Marit Kaldhol, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi 
 Henrik Mohn, Groruddalen kirkeakademi 
 
Forslag til tellekorps: 
 Astrid Mikalsen, sekretariatet  
 Kristin Gunleiksrud Raaum, sekretariatet  
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NKA 1/23 c 
 
SAKSLISTE 
 
NKA 1/23 Konstituering av årsmøtet 
  Saksdokumenter:   a. Innkalling  

b. Forslag til dirigentskap, tellekorps og 
underskrivere av protokollen  
c. Forslag til saksliste  
d. Forslag til dagsorden 
e. Årsmøteprogram 

 
NKA 2/23 Leders tale 
 
NKA 3/23 Protokoll fra årsmøte 2023 
  Saksdokument:   a Protokoll fra årsmøtet 2022 
       
 
NKA 4/23 Årsmelding 2022 
  Saksdokument:   a Årsmelding 2022 
  Vedlegg:    a Medlemsakademier 2022 

b Kronologisk programoversikt 2022 
        
NKA 5/23 Regnskap 2022 
  Saksdokumenter:   a Årsregnskap 2022 
      b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2022 
      c Revisjonsberetning 2022 
   
NKA 6/23 Årsplan 2023 
                     Saksdokument:   a Årsplan 2023  
      b Strategiplan 2019-2024 
 

 
NKA 7/23 Budsjett 2023 
  Saksdokument:   a Budsjett 2023 
 
 
NKA 8/23 Internasjonalt arbeid  

Saksdokumenter:  a Draft Agenda Business meeting 2022 
 b Annual report 2022  
 c General Assembly 2022 Schedule  

  
NKA 9/23 Søknad om medlemskap 

Saksdokumenter:  a Retningslinjer for medlemskap  
b Nordstrand og Ljan kirkeakademi - søknad 
c Nittedal kirkeakademi - søknad 
d Holmsbu sommerakademi - søknad 
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NKA 10/23 Valg 
  Saksdokumenter:   a Innstilling fra valgkomiteen 
      b Presentasjon av kandidatene 
 
NKA 11/23 NKA og 2030   
  Saksdokument:   a NKA og 2030 
 
 
NKA 12/23 Normalvedtekter  
  Saksdokumenter: 

a. Normalvedtekter for medlemsakademiene 
– gjeldende 
b. Normalvedtekter for medlemsakademiene 
– forslag ny versjon 

 
NKA 13/22 Innkomne saker  
   
 
NKA 14/22 Orienteringssaker 

  
a. Olavsseminaret 2023 
b. Filmseminaret Den andres ansikt 2023 
c. Filmprisen Faith in Film 2023 
d. Tyske kirkedager 2023 
e. Seminar i NKA-regi: Teologi og feminisme 
f. Årsmøtet 2024: 15.-17. mars 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Vedtekter for NKA 
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NKA 1/23 d 
 

DAGSORDEN - ÅRSMØTESAKER 
 
Fredag 17. mars 
 
15.30-16.15 Åpningsmøte med konstituering og leders tale (NKA 1/23, 2/23) 
16.15-17.00 Årsmøtesaker (NKA 3/23, 4/23, 6/23, 5/23 og 7/23) 
17.15 -18.00 Årsmøtesaker (NKA 8/23, 9/23, 10/23 og 12/23) 
 
Lørdag 18. mars 
 
09.00-11.30 Årsmøteseminar 
14.30-16.45 Årsmøtesaker (NKA 11/23 og 14/23) 
 
 
Søndag 19. mars 
09.00-10.30 Erfaringsdeling 
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ÅRSMØTEPROGRAM  2023 
 
Fredag 17. mars 
 
Kl. 14.00  Ankomst og lunsj 
 15.30  Åpningsmøte med konstituering og leders tale 
 16.15  Årsmøtesaker 
 17.00  Kaffepause 
 17.15  Årsmøtesaker  
 18.00  Pause 
 19.00  Middag 
 21.00  Kveldsprogram (Flygelsalongen) 

Øystein Morten: Trosdimensjonen hos Vikingkongene 
22.30  Completorium (Nikolaikirken) 

 

Lørdag 18. mars 
 
 08.00  Frokost 
 08.45  Laudes (Nikolaikirken) 

09.00  Årsmøteseminar: Maria og Olav (Nikolaikirken) 
09.00 Åpning Kristin Gunleiksrud Raaum 
09.05 Svein Tindberg: Olavsmonologen 
09.45 Pause 
10.00 Helene Kierulf Næss: Maria, Guds mor 
11.00 Elisabeth Thorsen: Å lese Maria inn i eget liv 

 11.30  Pause 
12.30   Lunsj 
14.30   NKA og 2030:  

Jorun Vang 
Olemic Thommessen 
Arne Martin Aandstad 

15.00   Årsmøtesaker 
16.45  Pause 
18.00  Kveldsprogram: Maria i koranen (Flygelsalongen) 
  Mehda Zolfaquari og Nawar Alnaddaf 

 19.30                 Festmiddag 
22.30  Completorium (Nikolaikirken) 

 
Søndag 19. mars 
 

08.00  Frokost  
09.00  Erfaringsutveksling: 2030 og Etter pandemien 
11.00  Gudstjeneste i Nikolaikirken 
12.30  Kaffe og rundstykker  
13.30  Avreise  


