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Til stede: Til stede: Kjell Y. Riise, Frank Grimstad, Jorun Vang, Kiriaki Samuelsen, Tore Dvergastein, 
Hjørdis J. Heggland og Siv Limstrand 
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Guri Riksaasen 
 
Møtet ble ledet av hhv nestleder Siv Limstrand og styreleder Kjell Y Riise. 
 
Tore Dvergastein åpnet møtet med en refleksjon og en tekst av Lars Kobro. 
        
 
NKA-S 18/21  SAKSLISTE    

Saksdokument: Forslag til saksliste  
 
   Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 
   Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 
NKA-S 19/21  REFERAT 

Saksdokument: Referat NKA styremøte 2. februar 2021. 
    

 
NKA-S 20/21  REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 

Saksdokumenter: 
a.  Regnskapsrapport per 31.03.21  
b.  Årsregnskap 2020 

 
Koronabegrensningene preger også den økonomiske situasjonen for NKA. 
Lavere aktivitet i akademiene tilsier også lavere kostnader. 
Sekretariatet antar at det ligger an til et mindreforbruk på 100 000 til driftsstøtte 
og refusjoner til akademiene. Styret drøfte hvordan dette mindreforbruk og 
avsatte midler kan komme flest mulig akademier til gode, gjennom en utlysning 
av prosjektmidler til akademiene. 
Sekretariatet oppfordrer akademiene til å søke om prosjektmidler, blant annet 
for å støtte opp om gjenopptaking av aktiviteten. Øvre beløpsgrense er 10 000. 
Styret ønsket ikke å legge noen tematiske føringer for utlysningen, men det kan 
gis noen ideer til større prosjekter. Eksempler på dette er: 
kirkeakademibevegelsens overordnede verdier, markeringen av Haugejubileet, 
tilbud til yngre mennesker eller knyttet til arbeidet med 2030-markeringen. 
Det kom også forslag om en utstilling med Henry Johan Henriksen, en lokal 
kunstner i området Toten som har hatt nasjonale og internasjonale utstillinger. 
Denne ideen følges opp av sekretariatet, i samarbeid med kirkeakademier i 
området.  
.  



 
Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering. 
Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering. Styret er 
opptatt av at mindreforbruket i støtte til akademiene kommer akademiene 
til gode og ber sekretariatet om å lyse ut midler til akademiene. 

 
NKA-S 21/21  ÅRSMØTET 2021 

Vedlegg: Protokoll årsmøtet 2021 
 
Styret inviteres til en samtale og evaluering av årsmøtet 2021: 
Årsmøteseminaret: 
Styret var godt fornøyd med årsmøteseminaret, både innhold og 
gjennomføring. Noen av innleggene ble litt lange. Seminaret ga som vanlig mye 
inspirasjon, motivasjon og innsikt. 
Foredragene ligger der og er tilgjengelige for akademiene. 
Saksbehandlingen fungerte godt og årsmøtet ble godt ledet av dirigentene. 
Årsmøtet fungerte godt, med de rammer som nå gjelder. Interaksjonen mellom 
deltakerne ble langt på vei borte. 
Tekniske løsninger: 
Styret var fornøyd med tekniske løsninger for årsmøtet, avstemming fløt godt 
og dette ble opplev som profesjonelt. Den tekniske tilretteleggingen var god, og 
saksbehandlingen føltes reell. Det var gode redskaper for avstemming og ingen 
opplevelse av at sakene ikke ble ordentlig behandlet. 
 
Forslag til vedtak: Styret har drøftet og evaluert årsmøtet 2021. 
Vedtak: Styret har drøftet og evaluert årsmøtet 2021. 
 

 
NKA-S 22/21  BROBYGGERPRISEN 2021 
    

Sekretariatet orienterte om planene for utdeling av Brobyggerprisen. 
Brobyggerprisen deles ut 29.7 kl 17 i Vår Frue kirke. Pressemeldingen går ut 
16. april. Det legges opp til en debatt om kjønnsidentitet i forbindelse med 
utdelingen. 

 
 
NKA-S 23/21  SØKNAD FRA RINGSAKER KIRKEAKADEMI 
   Saksdokumenter: 
   NKA-S 23/21 a Søknad ekstrastøtte NKA 
   NKA-S 23/21 b Fangenseminar regnskapsoversikt 
 

Ringsaker kirkeakademi er tidligere innvilget kr 10 000 i støtte til et Ronald 
Styret drøftet søknaden om tilleggsbevilgning, og viste til at det er ønske om å 
bruke mindreforbruk til aktivitet i akademiene. Denne søknaden vil derfor 
vurderes i denne konteksten. 
 
Forslag til vedtak: Ringsaker kirkeakademi innvilges kr XX til dekning av 
underskudd på Ronald Fangenseminar. 
Vedtak: Styret viser til styrets beslutning om å la mindreforbruk av støtte 
til akademiene komme akademiene til gode. Ringsaker kirkeakademi 



innvilges kr 10 000 til deldekning av underskudd på Ronald 
Fangenseminar. 

 
 
NKA-S 24/21  2030-GRUPPEN 
    

Jorun orienterte om status for arbeidet med 2030-gruppen. 
Gruppen er invitert til sitt første møte 4. juni. 
Gruppen utvides med Caroline Serck-Hanssen.  
Gruppen skal arbeide med en idebank, og denne ble utvidet med mange nye 
ideer på årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 
NKA-S 25/21  TO ARRANGEMENTER 
    

Sekretariatet orienterte om to arrangementer NKA er arrangør og medarrangør 
av de neste månedene: 
30. juli har vi ansvaret for et arrangement under Hundorp 2021. Samtalen 
ledes av Ivar Flaten og Kristin Gunleiksrud Raaum 
19. september samarbeider NKA med Drammen Sacred Music Festival om et 
seminar.  
.  
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

 
NKA-S 26/21  MØTEFORM I KIRKEAKADEMIBEVEGELSEN 

Saksdokument: Refleksjonsnotat om bruk av tekniske løsninger i akademiene  
 
Sekretariatet orienterte om hvordan det tenkes om tekniske løsninger i 
akademibevegelsen.  
Det har skjedd en stor endring når det gjelder digital kompetanse. Og det vil 
kunne være lettere å legge ut strømmede arrangementer. 
De fysiske møtene vil nok fortsatt stå sterkt i medlemsakademiene. Noen 
akademier vil ta i bruk tekniske løsninger, og det kan bli noen hybridløsninger.  
Styret pekte på ønsket om å bruke tekniske løsninger må komme fra 
medlemsakademiene, og ikke som et press fra sentralnivået. Det vil være store 
forskjeller mellom akademiene. Det kan vurderes om det skal lages en 
kartlegging av ønsker og behov. NKA kan kjøpe et digitalabonnement og låner 
den til medlemsakademiene. 

 
NKA-S 27/21  STYREMØTER RESTEN AV ÅRET 
 

Styret ble enige om følgende møtetidspunkt. Noen av møtene vil være digitale. 
Det vil bli vurdert om det er behov for alle møtetidspunktene. Det kan også 
komme til å bli behov for et digitalt møte i juni. 
Styret drøftet tidspunkter for digitale møter. Det ble ytret ønske om de digitale 
møtene varer fra kl 14 til kl 16.  
 



Møter denne styreperioden:  
25. mai 2021: Fysisk møte (dersom det lar seg gjøre), møtet starter kl 10  
30.-31. august 202: Fysisk møte på Granavolden. Møtet starter med middag kl 
18. 
30. november: Fysisk møte, trolig på Lovisenberg i Oslo, møtestart kl 10. 
24. januar 2022: Fysisk møte, trolig på Lovisenberg i Oslo, møtestart kl 10. 
I tillegg forslås det å åpne for kortere digitale møter: 1. oktober og 28. oktober 
 
Årsmøtet for 2022 blir 18.-20. mars  

 
 
NKA-S 28/21             ORIENTERINGSAKER 
   

- Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2021 
- Oikosnet Europe – General Assembly 6.-10. oktober 2021 på 

Sigtunastiftelsen 
- Olavsfest 2021 

 
NKA-S 29/21  EVENTUELT 
   Det var ingen saker under eventuelt. 


