NKA styremøte
25. mai 2021
Digitalt møte

REFERAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Tilstede: Kjell Y. Riise, Kiriaki Samuelsen, Jorun Vang, Frank Grimstad, Siv Limstrand
Forfall: Tore Dvergastein, Hjørdis J. Heggland, Bodil Evjenth, Nils Dagestad.
Fra sekretariatet: Guri Riksaasen.
NKA-S 30/21

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

NKA-S 31/21

REFERAT
Saksdokument: Referat NKA styremøte 15. april 2021.
Referatet er allerede godkjent.

NKA-S 32/21

ÅRSMØTET 2022
Vedlegg: Protokoll årsmøtet 2021
Styret var invitert til en første samtale om tema for årsmøteseminar for 2022.
Forslag til vedtak:
Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av årsmøteseminaret
2022.
Vedtak: Saken utsettes.

NKA-S 33/21

SØKNADER TILLEGGSMIDLER 2021
Saksdokumenter:
a. Søknad tilleggsmidler Bjørgvin kirkeakademi
b. Søknad tilleggsmidler Asker kirkeakademi
c. Søknad tilleggsmidler Kulturkirken Jakob/ Kirkelig Kulturverksted.
Ettersendt.
d. Søknad tilleggsmidler Groruddalen KA. Ettersendt.
Styret vedtok i sak NKA-S 20/21 at mindreforbruket som følge av redusert
aktivitet skal komme akademiene til gode gjennom tilleggsmidler. Det har så
langt kommet inn fire søknader til tilleggsmidler for høstsemesteret 2021.

Bjørgvin kirkeakademi søker om 10 000,- kr til Håkon Gullvågs utstillingen Den
bibelske syklus. Utstillingen skal settes opp i domkirken i Bergen fra 11.9.2021
til 30.1.2022. Bjørgvin kirkeakademi har tatt initiativet til å hente utstillingen til
Bergen i samarbeid med Bergen domkirke menighet, Bjørgvin bispedømme og
Bergen kirkelige fellesråd. Det vil særlig legges til rette for besøk om omvisning
av barnehager, skoleklasser og studenter.
Kirkeakademiet i Asker søker om 8000,- til høstens møterekke på fire møter
med tema Hva er det vi må snakke om? Møtene er utsatt fra tidligere semestre,
og semesterplanen inneholder ett møte mer enn akademiet vanligvis legger
opp til. Prostiet er utvidet til å omfatte et større område, og akademiet vil i tillegg
til noe høyere honorarer enn vanlig, bruke midler til markedsføring rettet mot
nye områder og personer.
Kulturkirken Jakob/ Kirkelig Kulturverksted søker om kr 10 000,- til prosjektet
Voggesang som vekker – 20 år med KKV i Midtøsten. Utstillingen vil vise
hvordan norske og internasjonale kunstnere i fellesskap formidler sine svar på
de ulike verdensbegivenhetene fra ulike ståsted fra 2001 fram til i dag.
Groruddalen kirkeakademi søker om kr 10 000,- til konserten «Musikk som
fredsprosjekt med Oddrun Lilja og LILJA Band». Oddrun Lilja har i sin
musikalske karriere arbeidet i en rekke land som reflekteres i hennes
musikalske uttrykk. Hun har røtter i Groruddalen. Konserten er rettet mot
seniorer med bakgrunn og erfaringer fra ulike land.
Forslag til vedtak:
Bjørgvin kirkeakademi gis kr 10 000,- til utstillingen Den bibelske syklus.
Kirkeakademiet i Asker gis kr 8000,- til møteserien Hva er det vi må snakke
om?
Kulturkirken Jakob/ Kirkelig Kulturverksted gis kr 10 000 til prosjektet
Voggesang som vekker – 20 år med KKV i Midtøsten.
Groruddalen kirkeakademi gis kr 10 000 til konserten Musikk som fredsarbeid
med Oddrun Lilja og LILJA band.
Vedtak:
Bjørgvin kirkeakademi gis kr 10 000,- til utstillingen Den bibelske syklus.
Kirkeakademiet i Asker gis kr 8000,- til møteserien Hva er det vi må
snakke om?
Kulturkirken Jakob/ Kirkelig Kulturverksted gis kr 10 000 til prosjektet
Voggesang som vekker – 20 år med KKV i Midtøsten.
Groruddalen kirkeakademi gis 10 000 til konserten Musikk som
fredsarbeid med Oddrun Lilja og LILJA band.

NKA-S 34/21

2030-GRUPPEN og TEPPEGRUPPEN
Saksdokument: Årsmøtesak NKA mot 2030
Årsmøtet 2021 behandlet en orienteringssak om NKAs 2030-satsing og uttrykte
tydelig støtte til dette.

Styret har nedsatt en arbeidsgruppe for NKAs satsing frem mot 2030markeringen. Gruppen ledes av Jorun Vang fra styret, og består ellers av Bodil
Evjenth (Katolsk Forum i Trondheim), Jon Høsøyen (tidl. Røros kirkeakademi)
og Petter Skippervold. Gruppen ble på styremøtet 15. april utvidet med Caroline
Serck-Hanssen (Katolsk-ortodoks akademi).
Arbeidsgruppen skulle ha startet sitt arbeid høsten 2020. Dette ble
koronautsatt, men det er nå planlagt et fysisk møte 4. juni.
Arbeidsgruppens mandat er at de skal komme med innspill til styret til profil,
tematikk og arrangementer for den første fasen av markeringen av 2030jubileet.
Styret står ansvarlig overfor NKAs årsmøte og vil legge frem forslag for
årsmøtet til hvordan NKA kan markere seg i forbindelse med 2030.
Arbeidsgruppen er nedsatt for perioden 2020-2022.
Generalsekretæren vil være sekretær for arbeidsgruppen.
Det er kommet et forslag fra Bodil Evjenth. Katolsk forum Trondheim om det
kan lages et «2030-teppe». Også dette ble presentert for årsmøtet, som var
glad for initiativet og kom med flere ideer til navn og perspektiver. Det var
enighet om at det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe for dette arbeidet.
Det er kommet forslag om at Bodil Evjenth og Tore Dvergastein er med i denne
gruppen fra styret.
På årsmøtet ble det understreket at det er behov for at tekstilfaglig kompetanse
vektlegges i gruppen. Det er kommet flere forslag til aktuelle tekstilkunstnere. I
tillegg kan det være behov for kompetanse innen kommunikasjon. Det
understrekes at «teppegruppa» oppnevnes av styret.
Forslag til vedtak:
Styret er glad for at 2030-gruppen skal møtes i juni.
Styret ber om å bli orientert om arbeidet knyttet til 2030-satsingen.
Styret oppnevner disse som medlemmer av teppegruppen:
Bodil Evjenth, Tore Dvergastein, NN, OO og PP.
Vedtak:
Styret er glad for at 2030-gruppen skal møtes i juni.
Styret ber om å bli orientert om arbeidet knyttet til 2030-satsingen.
Styret oppnevner Bodil Evjenth og Tore Dvergastein
som medlemmer av teppegruppen, og gir disse sammen med
generalsekretæren fullmakt til å oppnevne medlemmer til teppegruppa.
Gruppa er ikke bundet til de konkrete navnene som er nevnt i
saksframlegget.
NKA-S 35/21

NKAS AKTIVITET I ÅR OG VIDERE FREMOVER:
STRATEGIPLAN 2019-2024 og ÅRSPLAN 2022
Saksdokumenter:
a Strategiplan 2019-2024
b Årsplan 2021

Styret har vedtatt følgende strategiske hovedutfordringer for 2019-2024:
-

Støtte opp om aktiviteten som foregår i medlemsakademiene og bidra til best
mulig rammevilkår for akademiene.
Arbeide fram et sterkere økonomisk grunnlag.
Sikre kirkeakademienes vekst og styrket innflytelse i samfunn og kirkeliv.
Avklare om NKA skal arbeide for å knytte seg til eller utvikle et senter med vekt
på kirke, kultur og samfunn.
Identifisere hvor de sentrale utfordringene innen kirke og kultur vil ligge om
noen år.
Realisere hvordan kirkeakademibevegelsen kan styrkes gjennom et samarbeid
med andre aktører, som organisasjoner, menigheter, bibliotek, kino,
folkeuniversitet osv.

Styret drøftet hva som vil være NKA’s rolle i tiden som kommer, særlig sett i lys av
pandemien. Spørsmål knyttet til sentralisering / desentralisering ble trukket fram. Med
de erfaringer vi har tilegnet oss med digitale løsninger, vil det være behov for bevissthet
rundt sentralleddets rolle. Skal sentralleddet produsere arrangementer som distribueres
til lokale akademier, eller skal sentralleddet først og fremst distribuere arrangementer
som produseres lokalt? Det er enighet i styret om at sekretariatet og sentralleddet ikke
først og fremst skal operere som produsent av digitale arrangementer, selv om digitale
løsninger vil prege samfunnet i tiden framover. Det er stor tro på at de fysiske møtene
fortsatt vil være kjernen i vår bevegelse etter pandemien, og at restriksjonene den siste
tiden har styrket behovet for å møtes ansikt til ansikt. Det vil derfor være viktig å
prioritere de fysiske arrangementene i tiden som kommer.
Betydningen av samarbeid lokalt ble også trukket fram i samtalen. Ved å samarbeide
bredt med lokale krefter, ikke bare innenfor menighetene og kirkelige aktører, har
akademiene en unik mulighet til å være med å bygge ned skillene mellom tros- og
livssynssamfunn og andre. Her kan det også være naturlig at NKA styrker samarbeider
med miljøbevegelsen og andre samfunnsaktører.
Det er knyttet noe usikkerhet til muligheten for å styrke organisasjonens økonomi. Det
er ennå uklart hvordan pandemien kan påvirke tildelingen til frivillige organisasjoner.
Forslag til vedtak:
Styret vil følge opp samtalen om strategiplan og strategiske hovedutfordringer
på de neste møtene.
Styret ber sekretariatet lage et første utkast til årsplan for 2022 til neste
styremøte.
Vedtak:
Styret vil følge opp samtalen om strategiplan og strategiske
hovedutfordringer på de neste møtene.
Styret ber sekretariatet lage et første utkast til årsplan for 2022 til neste
styremøte.
NKA-S 36/21

SAMTALE OM AKTUELLE TEMA
Styret inviteres til en åpen samtale om aktuelle tema.
Samtalen ble denne gang lagt inn i foregående sak, se NKA-S-35/21.

NKA-S 37/21

ORIENTERINGSAKER
-

NKA-S 29/21

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2021
Oikosnet Europe – General Assembly 6.-10. oktober 2021 på
Sigtunastiftelsen
NKA og Granavolden
NKA og Frivillighet Norge
Olavsfest 2021
Seminar på Hundorp 30. juli
Seminar Drammen Sacred Music Festival 19. september
Hedersprisen

EVENTUELT
Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet.
Guri Riksaasen,
ref.

