NKA styremøte
28. oktober
Zoom

REFERAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - Tilstede: Kjell Y. Riise, Tore Dvergastein, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Kiriaki Papadopoulou
Samuelsen, Jorun Vang
Forfall: Siv Limstrand, Hjørdis J. Heggeland,
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen
NKA-S 50/21

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

NKA-S 51/21

REFERAT
Saksdokument: Referat NKA styremøte 31. august 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.

NKA-S 52/21

BROBYGGERPRISEN 2022
Vedlegg:
a. Prisvinnere Brobyggerprisen 1983-2021
b. Årshjul og arbeidsoppgaver Brobyggerprisen
Styret inviteres med dette til en første drøfting av kandidater til Brobyggerprisen
2022.
17. september ble det sent et brev til medlemsakademiene med oppfordring til
å nominere kandidater til prisen for 2022.
Sekretariatet orienterte om at det er kommet inn forslag fra
medlemsakademiene, og at styret vil få disse forslagene, sammen med forslag
som har vært inne i drøftingen tidligere år på styremøtet 30. november.
Forslag til vedtak:
Styret ber sekretariatet lage presentasjoner av de kandidater det var enighet
om i møtet.
Vedtak:
Styret ber sekretariatet lage presentasjoner av de kandidater det var
enighet om i møtet.

NKA-S 53/21

SØKNADER OM TILLEGGSMIDLER
Saksdokumenter:
a. Søknad Haugtun kirkeakademi
b. Søknad Kampen kirkeakademi
c. Søknad Grenland kirkeakademi
d. Søknad Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi
e. Søknad Ås kirkeakademi
Styret vedtok i sak NKA-S 20/21 at mindreforbruket som følge av redusert
aktivitet skal komme akademiene til gode gjennom tilleggsmidler.
Styret har tidligere innvilget følgende søknader om tilleggsmidler:
- Bjørgvin kirkeakademi - kr 10 000,- til utstillingen Den bibelske syklus.
- Kirkeakademiet i Asker kr 8000,- til møteserien Hva er det vi må snakke
om?
- Kulturkirken Jakob/ Kirkelig Kulturverksted kr 10 000 til prosjektet
Voggesang som vekker – 20 år med KKV i Midtøsten.
- Groruddalen kirkeakademi - 10 000 til konserten Musikk som fredsarbeid
med Oddrun Lilja og LILJA band.
- Kongsberg Kirkeakademi - Hans Nilsen Hauge-jubileum.
Haugtun kirkeakademi søker om kr 10 000 til et seminar om undring.
Kampen kirkeakademi søker om kr 10 000 til en fredskonsert.
Grenland kirkeakademi søker om kr 5 000 til foredraget Da Gud skiftet mening.
Søknad Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi søker om kr 7 942,- til
økumenisk olsokgudsteneste.
Ås kirkeakademi søker om 6 000,- til forfatterbesøk om Haugianerne.
Gjerdrum kirkeakademi søker om 7 500 til forestillingen «Fortellingen om
Josef»
Det har vært stor respons fra akademiene på å søke om disse midlene.
Inntrykket er at akademiene har brukt denne muligheten til å komme skikkelig i
gang etter en periode med nedstengning og liten aktivitet.
Det kom en etteranmeldt søknad fra Gjerdrum kirkeakademi.
Forslag til vedtak:
Styret tildeler
- Haugtun kirkeakademi kr 10 000,- Kampen kirkeakademi kr 10 000,- Grenland kirkeakademi kr 5 000,- Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi kr 7 942,- Ås kirkeakademi kr 6 000.Vedtak:
Styret tildeler
- Haugtun kirkeakademi kr 10 000,- Kampen kirkeakademi kr 10 000,- Grenland kirkeakademi kr 5 000,- Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi kr 7 942,- Ås kirkeakademi kr 6 000.-

- Gjerdrum kirkeakademi kr 7 500,NKA-S 54/21

SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE
Saksdokumenter
a. Søknad frå Ål kyrkjeakademi
b. Vedlegg til Søknad frå Ål kyrkjeakademi
Ål kyrkjeakademi skal i samarbeid med Normisjon Ål og Leveld, Torpo og Ål
sokneråd presentere forestillinga "Haugespor".
Forslag til vedtak:
Styret tildeler Ål kyrkjeakademi kr 10 000 i prosjektmidler.
Vedtak:
Styret tildeler Ål kyrkjeakademi kr 10 000 i prosjektmidler.

NKA-S 55/21

REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL
Saksdokumenter:
a.
Regnskapsrapport per 31.09.21
b.
Årsregnskap 2020
c
Regnskapsrapport per 31.09.20
d
Regnskapsrapport per 31.09.19
Regnskapsrapporten pr 30.09.2021 som viser et overskudd på kr 312 740-.
Tilskudd fra Kulturdepartementet er periodisert pr 30.09.2021 utfra årlig tilskudd
kr 2 150 000,-.
Det lave aktivitetsnivået i første halvdel av 2021 preger kvartalsregnskapet. Det
er utbetalt tilleggsmidler til 11 akademier i 2021 (se NKA-S 53/21). Dette utgjør
omtrent det beløp som ble avsatt til dette formålet.
.
Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering.
Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering.

NKA-S 56/21

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP
Vedlegg:
a. Søknad Larvik kirkeakademi
b. Program høst 21 Larvik kirkeakademi
Søknad fra Larvik kirkeakademi om medlemsskap i Norske kirkeakademier.
Forslag til vedtak:
Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Larvik kirkeakademi som medlem i Norske
kirkeakademier.
Forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Larvik kirkeakademi som medlem i
Norske kirkeakademier.
NKA-S 57/21

IDE: GUDING I KIRKENE
Styret fikk forelagt en ide om å utvikle et opplegg for guiding i kirkene.
Styret drøftet ideen og synes den er god. Det er behov for å snakke om
hvordan kvaliteten i guidingen i kirkene kan økes. NKA kan bidra til å lage et
opplegg for hvordan man guider i en kirke.
NKA kan initiere et samarbeide med andre aktører: Fortidsminneforeningen,
Kristelig studieforbund, KA – kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkerådet
Vedtak: Styret synes dette er en god ide, og ber sekretariatet arbeide
videre med NKAs rolle og aktuelle samarbeidsaktører.

NKA-S 58/21

ORIENTERINGSAKER
-

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2021
Ass.gensek. orienterte om ulike arrangementer og prosesser i forbindelse
med årets Kirkeuka.
Oikosnet Europe – General Assembly 6.-10. oktober 2021 på
Sigtunastiftelsen:
Seminar Drammen Sacred music festival 19. September
Konferanse Tromsø Internasjonale kirkefestival om Kirkerommet som
arena 1. november

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.
NKA-S 59/21

EVENTUELT
Styret tok opp hjemmesidene og informasjon til medlemsakademiene, og pekte
på hvordan vi kan arbeide videre med å styrke bruken av hjemmesiden til å
informere medlemsakademiene gjennom for eksempel en nyhetsmail, slik at
akademiene ledes inn til informasjonen som legges på hjemmesiden og som
når bredere ut til flere i medlemsakademiene. Dette kunne også skje i form av
en film eller podcast.
Styret ønsker å drøfte dette som egen sak på et senere styremøtet.
Styreleder pekte på hvordan vi kan arbeide videre med å styrke bruken av
hjemmesiden til å informere medlemsakademiene gjennom for eksempel en
nyhetsmail, slik at akademiene ledes inn til informasjonen som legges på
hjemmesiden og som når bredere ut til flere i medlemsakademiene. Dette
kunne også skje i form av en film eller
Styret ønsker å drøfte dette som egen sak på et senere styremøtet
Vedtak: Styret synes dette er en god ide og ber sekretariatet om å legge
frem spørsmålet på et senere styremøte.

