NKA styremøte
31. august,
Granavolden

REFERAT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Tilstede: Kjell Y. Riise, Nils Dagestad, Tore Dvergastein, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Siv Limstrand,
Kiriaki Papadpoulou Samuelsen
Forfall: Jorun Vang, Hjørdis J. Heggland,
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum
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SAKSLISTE
Saksdokument: Forslag til saksliste
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.
Vedtak: Sakslisten godkjennes.
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REFERAT
Saksdokument: Referat NKA styremøte 25. mai 2021.
Styret fattet i sak 39/19 følgende vedtak: Så fort referatet er godkjent
elektronisk, regnes det som formelt godkjent. Det kan da legges ut på NKAs
nettsider.
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REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL
Saksdokumenter:
a.
Regnskapsrapport per 31.06.21
b.
Årsregnskap 2020
c
Regnskapsrapport per 31.06.19
d
Regnskapsrapport per 31.06.20
Saksorientering:
Regnskapet per 30.06.2021 viser et overskudd på kr 329 059,-.
Koronabegrensningene preger også den økonomiske situasjonen for NKA.
Styret drøftet om det er behov for et revidert budsjett. Styret kan drøfte om det
vil være behov for å legge dette inn i vedtektene.
Styret gjennomgikk noen av budsjettpostene, og ba om kommentarer til noen
av avvikene. Disse er i hovedsak relatert til koronasituasjonen.
Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering.
Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering.

NKA-S 42/21

TILSKUDDSBREV KULTURDEPARTEMENTET

Vedlegg:
a Tillskuddsbrev KUD 2021
b Retningslinjer for tilskudd KUD 2021
I tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, formuleres det nå tydelige kriterier.
Som et grunnlag for neste åts budsjettsøknad til departementet, drøftet styret
kriteriene og hvordan de eventuelt bør myntes ut i søknaden.
Tilskuddsbrevet viser til at «regjeringen tar krafttak for mangfold for at kunst- og
kulturlivet, mediene, frivilligheten og idretten skal inkludere og være tilgjengelig
for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell
orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn og
bosted. Kulturdepartementet ønsker å ha med hele sektoren i et langsiktig og
systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og deltakere, av
utøvere og av uttrykk og tilbud. Vi vet at det gjøres en stor innsats allerede, og
med dette krafttaket ønsker Kulturdepartementet at det rettes særlig
oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresentert
for at de i større grad kan ta del i frivilligheten, idrett og kultur.»
Styret drøftet hva denne formuleringen betyr for NKAs arbeid i inneværende år
og for tilskuddssøknaden for neste år.
Tilskuddsbrevet viser til sider som allerede preger NKAs arbeid og
verdigrunnlag. Skal vi likevel fremheve dette enda tydeligere i vår rapportering
til departementet? Vi har mye å ta av og bevegelsen har mange tilbud som
svarer på ønsket fra departementet. Skal vi anskueliggjøre dette enda mer
overfor departementet?
Det er vanskelig å forstå om departementet faktisk ber om og hvordan
tilskuddsbrevet skal forstås.
Mange tiltak for mangfold handler mer om å gjøre noe FOR ulike grupper, mer
enn å gjøre noe MED dem.
I forkant av arbeidet med neste års budsjettsøknad kan det lages et
refleksjonsnotat der vi viser at vi tar forutsetningene på alvor og drøfter dem,
samtidig som vi viser tydelig hva vi allerede gjør som er i tråd med
forutsetningene fra departementet.
Forslag til vedtak:
Styret ber om at det legges frem et forslag til budsjettsøknad på møtet i januar,
og at synspunktene som kom frem i styrets behandling legges til grunn for
søknadsteksten.
Vedtak:
Styret ber om at det legges frem et forslag til budsjettsøknad på møtet i
januar, og at synspunktene som kom frem i styrets behandling legges til
grunn for søknadsteksten. Styret ber om at det utarbeides et
refleksjonsnotat om hvordan styret kan svare ut tilskuddsbrevet i neste
års budsjettsøknad.
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ÅRSMØTET 2022
Vedlegg: Protokoll årsmøtet 2021
Styret hadde en første samtale om tema for årsmøteseminar for 2022.
Generalsekretæren presenterte en ide om «ismer» og bibelbruk.
Styret drøftet ideen og uttrykte støtte til den

Momenter fra samtalen: skal vi konsentrere oss om antisemittisme? Skal vi
smøre litt mindre tynt utover?
Antisemittisme er en svært vanskelig debatt.
Hvordan misbrukes Guds ord i slike sammenhenger. Hvordan brukes de i
forbindelse med konspirasjonsteorier.
Det er viktig at dette ikke brukes til å svekke engasjementet i Kirkeuka for fred i
Palestina og Israel.
Styret ønsker at det skal arbeids videre og utvikle denne ideen. Dette skal
legges frem for styret på neste møte.
Forslag til vedtak:
Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av årsmøteseminaret
2022.
Vedtak:
Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av
årsmøteseminaret 2022.
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ÅRSPLAN 2022
Saksdokumenter:
a Strategiplan 2019-2024
b Årsplan 2021
Koronapandemien har ført til mange utsettelser av planlagt aktivitet både i 2020
og 2021.
Arbeidet frem mot markeringen av 100-årsmarkeringen i 2030 kommer fortsatt
til å prege årsplaner og arbeid de neste årene.
NKA har ikke satset mye på klimaspørsmål. Bør dette sterkere inn i planene
fremover?
Sekretariatet pekte på at årsplanen er et godt arbeidsverktøy i det daglige
arbeidet, spørsmålet er om det også er et godt styringsverktøy for styret.
Styret er opptatt av at sekretariatet fanger opp signalene fra styret.
Det er gjort nyttige grep i årsplan og strategiplan, det er mindre overlapping.
Styret er tilfreds med malen.
Styret ønsker en versjon av årsplanen der tiltak som kun gjelder det aktuelle
året skrives i rødt.
Når det gjelder målet om kirkeakademienes økte innflytelse i kirke og samfunn;
hvilke redskaper har vi til rådighet?
Kan styremøter legges til Tromsø internasjonale kirkefestival eller Arendalsuka
eller andre større arrangementer. Skal vi legge en plan for styremøter to år frem
i tid, slik at noen av styremøtene kan legges i tilknytning til slike arrangementer.
Styret ønsker en sak om dette til neste møte. Dette kan også være et møte i et
medlemsakademi, der vi er til stede på dette møtet og hører om arbeidet, og så
har et styremøte i tilknytning til det.
Styret ser det som naturlig å ha en kombinasjon av fysiske møter og digitale
møter.
Konsultasjoner er en arbeidsform NKA har brukt tidligere og som kan
gjenopptas.

Det er en klar fare å låse seg fast i faste mønstre. Styret kan utfordre seg selv
til å tenke helt nytt om hva vi ville ta tak i dersom vi kunne starte helt på nytt.
Dersom NKA ikke fantes: hva ville vi ta tak i da?
Kan vi bruke styremedlemmer mer aktivt til å gå inn samarbeidsrelasjoner? Kan
styremedlemmene brukes mer.
Styret mener at klima må være et satsningsområde i hele bevegelsen i årene
fremover, som må gjennomsyre arbeidet vårt. Sekretariatet bes lage en oversikt
over mulige tema og foredragsholdere med klima som tema. Denne sendes
styret til innspill, før den går ut til medlemsakademiene.
Forslag til vedtak:
Styret vil følge opp samtalen om strategiplan og strategiske hovedutfordringer
på de neste møtene.
Styret be 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 be sekretariatet lage et første utkast til årsplan for 2022 til neste
styremøte.
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FRIVILLIGHETSPRISEN 2021
Frivillighet Norge deler årlig ut en frivillighetspris som skal gå til en person, lokal
forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.
Medlemmene i Frivillighet inviteres til å nominere noen som fortjener årets
frivillighetspris.
Lenke: https://frivillighetensdag.no/prisene
Styret drøftet mulige kandidater. Invitasjonen kan sendes til
medlemsakademiene, der de kan sende inn forslag.
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BROBYGGERPRISEN 2021
Brobyggerprisen 2021 ble tildelt Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk for
deres arbeid for mennesker med kjønnsinkongruens.
Prisen ble overrakt av styreleder Kjell Y. Riise i Vår Frue kirke i Trondheim
under Olavsfest 29. juli. Marion Arntzen mottok prisen på vegne av Stiftelsen
Stensveen – trygg i eget uttrykk.
Det var rundt 40-50 personer til stede under utdelingen, og prisoverrekkelsen
og den påfølgende samtalen ble strømmet.
Styret drøftet prisutdelingen.
At utdelingen skjedde i Vår Frue kirke medførte et mindre antall potensielle
tilhørere enn det kunne ha vært dersom prisen ble delt ut i forbindelse med
Vestfrontmøte. Samtidig betyr det mye at nettopp denne utdelingen skjedde i et
kirkerom.

Olavsfest generelt: Det var vanskelig å få oversikt over alle arrangementene og
finne frem til de arrangementene man ønsket å delta på. Mange aktører som
ønsker å delta og være til stede under Olavsfest. Bransjetreff.
Kan vi kjøpe oss plass i avisen og på nettsiden til å ha en annonse for
Brobyggerprisen eller ha en annonse/banner i Adressa?
Styret syntes det ble et fint arrangement, under de forutsetninger som lå der fra
arrangørens side. Både selve utdelingen, talene og den påfølgende samtalen
fungerte godt.
Det krever mye dialog, planlegging og regi for et slikt arrangement.
Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg synspunktene til
planlegging av neste års prisutdeling.
Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg synspunktene til
planlegging av neste års prisutdeling.
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SAMTALE OM AKTUELLE TEMA
Styret inviteres til en åpen samtale om aktuelle tema.
Momenter fra samtalen:
- Gunnar Bovim: Neste store fredsavtale kan fremforhandles på Stiklestad.
2030: Målet er fred.
- Kan vi forstå bibelen. Det kommer så mye rart ut av det.
Konspirasjonsteorier. Vaksinemotstand.
- Psykolog: når man ikke har vært i kirkerommet på lenge. Ambivalens når
man savner kirkerommet.
- Om fellesskapet i kirkene. Hvordan må vi jobbe med forståelsen av
fellesskap etter korona. Er det en lengsel etter fellesskapet, eller er det mye
ambivalens.
- Utenforskap etter Covid 19
- To påsker på rad uten kirker er tøft. Mange har vært ensomme lenge, er
blitt utsatt for urettferdig behandling.
- Hva har vi erfart og forstått etter Covid 19.
- Utenforskap: Mistet jobb, mistet fellesskap, kirken har for mange vært det
eneste fellesskapet. Når det ble borte er det mange som har ingenting.
- Hva skal til for å bygge eller oppleve fellesskap i en kirkelig sammenheng.
Er kirken blitt noe fremmed for de aller fleste.
- Hva har det gjort med oss at vi blir syke av å være nær hverandre.
- Det finnes ingen annen kristendom enn vanekristendom.
- Behovet for kirkelige strategier.
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ORIENTERINGSAKER
-

2030-prosjektet, herunder seminar på Hundorp 30. juli
2030-teppet
Granavolden/OVF
Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2021
Oikosnet Europe – General Assembly 6.-10. oktober 2021 på
Sigtunastiftelsen
Olavsfest 2021
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Seminar Drammen Sacred music festival 19. September
Styreleder Kjell Y Riise er innvalgt i KAs landsråd Konferanse Tromsø
Internasjonale kirkefestival om Kirkerommet som arena
TVL

EVENTUELT
Saksdokument: Søknad fra Kongsberg kirkeakademi
a. Søknad fra Kongsberg kirkeakademi
Styret vedtok i sak NKA-S 20/21 at mindreforbruket som følge av redusert
aktivitet skal komme akademiene til gode gjennom tilleggsmidler.
På styremøtet 25. mai fattet styret vedtak om å innvilge fire søknader om
tilleggsmidler for høstsemesteret 2021.
Vedlagt ligger en ny søknad som også gjelder høstsemesteret 2021.
Kongsberg Kirkeakademi skal i oktober 2021 markere Hans Nilsen Haugejubileet.
Det er planlagt to arrangementer.
Det søkes om 10.000.
Forslag til vedtak: Kongsberg Kirkeakademi gis 10 000 til Hauge-jubileet.
Vedtak: Kongsberg Kirkeakademi gis 10 000 til Hauge-jubileet.
b. Møteplan frem til årsmøtet
Styret holdt fast på fysiske møter 30. november og 24. januar 2022
I tillegg avholdes korte digitale møter 4. oktober kl 1330-15.30 og 28.
oktober, kl 0900-1100

