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REFERAT  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -   
 
Møtet startet med en presentasjon av styrets medlemmer. 
Styreleder innledet med en refleksjon om Twitter fra paradiset (Ylva Eggehorn). 
 
NKA-S 16/22  SAKSLISTE    

Saksdokument: Forslag til saksliste  
 
   Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 

Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 
NKA-S 17/22  REFERAT 

Saksdokument: Referat NKA styremøte 24. januar 2022. 
    

Saksdokumentet er elektronisk godkjent. 
    

NKA-S 18/22  STYREARBEID I NORSKE KIRKEAKADEMIER 
Vedlegg:  
a. Strategiplan 2019-2024 
b. Årshjul for akademiene, styret og sekretariatet  
 
Styret samtalte om arbeid i styret for Norske kirkeakademier. 
Momenter fra samtalen: 
Styreleder innledet om forholdet mellom årsmøtet, styret og sekretariatet. 
Medlemsakademiene er selvstendige, og ulike i organisering og arbeid. Mange 
saker vil komme igjen, noe som er uttrykk for at det er et pågående arbeid eller 
faste arrangementer. 
Styret har satt av midler etter mindreforbruk, som er brukt til å øke 
egenkapitalen og prosjektmidler til medlemsakademiene. 
Det vanlige har vært at varaer innkalles til det første møtet, ut over dette 
innkalles varamedlemmer etter behov. 
Lærdommen fra pandemien kan være at det er mulig å veksle mellom fysiske 
møter og digitale møter. 



Det er viktig at styret har tid til å følge resonnement. Kan styret en gang i året 
ha et styremøte over to dager, slik at det er mulig å bruke mer tid på noen 
samtaler? 
Kirkeakademibevegelsen er det som lever i medlemsakademiene over hele 
landet. Det kan av og til være vanskelig å skape et eierskap i 
medlemsakademiene til arrangementer i NKA sentralt. Det er viktig å unngå 
reformpress, og heller ha bevegelse og deling. Vi er en bevegelse der det 
viktigste skjer ute. Gir vi nok rom for at akademiene kan dele ideer med 
hverandre på årsmøtet? Bør årsmøtet diskutere samspillet mellom akademiene 
og styret om felles tema? 
Årsplanen er styrets arbeidsverktøy. Strategiplanen gir overordnet ramme. 
Lokale akademier har selvstendighet.  
Bør årsmøtet ta opp hvor mye ideer og tips akademiene ønsker å få tilsendt? 
Oversikten over akademiprogram er en viktig inspirasjonskilde. 
Hvilke saker skal vi ha en stemme i nasjonalt. 
Styret støttet at årsmøtet inviteres til å ha en samtale om dette. 
 
Vedtak: Saken er drøftet 

 
 
NKA-S 19/22  KONSTITUERING AV STYRET 

Vedlegg: Vedtekter for Norske kirkeakademier 
 
Leders forslag til vedtak: NN velges som nestleder i styret for Norske 
kirkeakademier for 2022. 
Vedtak: Siv Limstrand velges som nestleder i styret for Norske 
kirkeakademier for 2022. 

 
NKA-S 20/22  SAMFUNNSDEBATTEN: AKTUELLE TEMA 

 
Saken utgikk på dette styremøtet. 
 

 
NKA-S 21/22  REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 

Saksdokumenter: 
a.  Årsregnskap 2021 
b.  Regnskapsrapport per 31.03.22  
 
Styret gjennomgikk kvartalsregnskapet. 
 
Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering. 

   Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering. 
 
NKA-S 22/22  PROSJEKTSØKNADER HØST 2022 
    Saksdokument og vedlegg: 

a. Søknad Bjørgvin kirkeakademi 
b. Tildelinger prosjektstøtte 2014 - vår 2022 
c. Søknadsskjema og retningslinjer prosjektstøtte NKA 
d. Søknad Nedstrand kyrkjeforum 

    



Saksorientering: 
- Det er innvilget kr 10 000 til Drammen kirkeforum og forestillingen Josef 

28.02.22. 
- Bjørgvin kirkeakademi søker om kr 10 000 i støtte til forprosjekt til en 

Borgny Svalastogutstilling i 2023.   
- Nedstrand kyrkjeforum søker om kr 10 000 til festivalen Musikk i 

sommarkvelden i juli 2022. 
 

Forslag til vedtak:  
Styret innvilger kr 10 000 i støtte til Bjørgvin kirkeakademis forprosjekt til en 
Borgny Svalastogutstilling i 2023 og kr 10 000 til Nedstrand kyrkjeakademi til 
festivalen Musikk i sommarkvelden. 
Vedtak:  
Styret innvilger kr 10 000 i støtte til Bjørgvin kirkeakademis forprosjekt til 
en Borgny Svalastogutstilling i 2023 og kr 10 000 til Nedstrand 
kyrkjeakademi til festivalen Musikk i sommarkvelden. 
 

 
NKA-S 23/22  ÅRSMØTET 2022 og 2023 

Vedlegg: Protokoll årsmøtet 2022 
 
Evaluering av årsmøtet 2022: 
Styret har en god opplevelse av helheten i årsmøtet. Det var en god balanse i 
program og pauser. Årsmøtet var ryddig og godt gjennomført. 
Seminaret var godt og inspirerende, og et viktig tyngdepunkt i årsmøtet. 
Den ortodokse morgenbønnen var veldig bra, det samme var gudstjenesten. 
Fredagskveld i flygelsalongen fungerte sammenbindende og ble veldig fin. 
Det var mye verbalprogram, kulturprogrammet lørdag kveld kunne derfor 
kanskje hatt mindre verbalt. 
I saken om Kirkeuka var det sterke spenninger i årsmøtet. Det ble håndtert 
ryddig av innleder. 
Erfaringsdeling må vi få inn igjen på en god måte i 2023. 
 
Styret drøftet ulike ideer til seminaret på årsmøtet 2023: 
To av dem er 
- Kunst, kirke, kjønn: et slikt seminar kan fungere som folkeopplysning og 

inspirasjonskilde. 
- Bibelen og -ismer: Det kan være spennende å bore i ulike 

ordningsteologiske begrunnelser for ulike -ismer. Mulige perspektiver: 
nykonservative strømninger, frigjøringsteologi. Hvordan anrettes et slikt 
seminar? Kan man jobbe med formen og dramaturgien, og gjennomtenke 
virkemidler og innfallsvinkler? 

Styret synes begge temakretser er gode og aktuelle. Det er viktig at seminaret 
gir inspirasjon og kunnskap og ikke er for tungt og akademisk. Derfor viktig å 
finne en god vinkling og de rette innlederne. Det er viktig å finne en god 
dramaturgi og veksle mellom ulike former. 

 
Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets innspill i 
planleggingen av årsmøtet 2023.  



Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets innspill i 
planleggingen av årsmøtet 2023 
 

 
 

NKA-S 24/22  NKA OG GRANAVOLDEN 
   Vedlegg: 

a. Årsmøtesak 2020: NKA og Granavolden 
b. Notat til styret fra 2021 av Frank Grimstad 

 
Generalsekretæren orienterte om status for fradelingsprosjektet og 
eiendommer som skal overføres til Den norske kirkes eie. Frank Grimstad 
orienterte om prosessen og historien. Styret samtalte om relasjonen til 
Granavolden Giestgiveri og mulighetene for dette som et mer permanent 
«kirkeakademisted» i Norge.  
Styret reflekterte om hva bevegelsen skal være, om sentralleddet bør bli en 
sterkere aktør, og om tettere kontakt med Granavolden vil influere på dette. 
 
Forslag til vedtak: Styret ber om at synspunktene tas med i det videre arbeidet 
med kontakt med Granavolden.   
Vedtak: Styret ber om at synspunktene tas med i det videre arbeidet med 
kontakt med Granavolden.   

      
 

NKA-S 25/22  NYTT MEDLEM I KULT-STYRET 
 

Styret drøftet ny representant i KULT-styret.  
 
Forslag til vedtak: Styret oppnevner NN til medlem av KULT-styret for perioden 
2022 – 2026. 
Vedtak: Styret oppnevner Oddrun Remvik til medlem av KULT-styret for 
perioden 2022 – 2026. 

 
 
NKA-S 26/22  NKAs REPRESENTASJON I ULIKE NETTVERK, STYRER OG UTVALG. 

 
NKA er representert i følgende nettverk, styrer og utvalg: 
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel – medlem i koordineringsgruppen 
KULT (Senter for Kunst, kultur og kirke i Oslo bispedømme)- NKA sitter i styret 
og leder prosjektet  
Tromsø internasjonale filmfestival – samarbeidsparetner 
Faith in Film – arrangør av prisen og utnvevner jury 
Filmseminaret – prosjektansvarlig 
Olavsfest – referansegruppe 
Olavsseminaret - styringsgruppe 
2030-nettverket – medlem 
Moster 24 – medlem i programkomite 
Frivillighet Norge -medlem i ulike grupper og utvalg 
Kirchentag – medlem i internasjonal komite 



Oikosnet Europe – medlem i styret, deltar på årsmøter, og sitter i en 
underkomite 
 
Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

 
 
NKA-S 27/22  PERSONALSITUASJONEN I SEKRETARIATET 
 
   Orientering ved generalsekretæren. 

Generalsekretæren er frikjøpt i 50% stilling for å ivareta vervet som 
kirkerådsleder, og stiller til gjenvalg på Kirkemøtet i september. 
Assisterende generalsekretær sier opp sin stilling fra høsten 2022 for å bli prest 
i Den norske kirke. Hun arbeide ut september.  

 
   Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. 
 
 
NKA-S 28/22  DATOER STYREMØTER 2022 
 
   Det er fastsatt følgende datoer for styremøter i neste styreperiode: 
   23. mai 2022: Oslo 

31. august -1. september 2022: Granavolden 
21. november 2022: Oslo 
27. januar 2023: Oslo 
Årsmøtet 2023: 17-19. mars 
Årsmøtet 2024: 22.-24. mars 
 
Styremøtene vil normalt vare fra kl 10.00 til kl 15.00.  
Utgangspunktet er at dette er fysiske møter. Digitale møter kommer i tillegg.  
 
Vedtak: Styret fastsetter møtedatoer for det neste året. 
 

  
 
NKA-S 29/22   ORIENTERINGSSAKER 
    

- Kirkeuka 2022: orientering om planlagt aktivitet 
- KULT: styremøtet 2. mai 
- Olavsseminar: styringsgruppe 19. april 
- Arbeidet med 2030-markeringen 
- Brobyggerprisen: deles ut i Trondheim under Olavsfest,  

tirsdag 2.august. kl 16  
 

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering. 
Vedtak: Styret tar sakene til orientering. 
 

 
 



NKA-S 30/22  EVENTUELT 
    
   Styreleder orienterte om lønnsforhandlinger med sekretariatet. 
   Sekretariatet var ikke til stede under behandlingen av saken. 
 
 


