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NKA-S 54/14  
 
Referat fra NKA styremøte 
22.-23. august 2014 
Oslo  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Til stede:  Nils Ivar Agøy (leder), Eva Birkeland, Marit Kaldhol, Sigmund Nesset, Knut Erik 

Tveit 
Forfall: Maisi Bäckmann, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Wolfgang 

Plagge  
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
NKA-S 41/14  SAKSLISTE OG DAGSORDEN 
   Saksdokument: Forslag til saksliste 

 
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 

 Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
  
NKA-S 42/14  REFERAT 

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 9.-10. mai.2014 
    
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.                
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 
 
NKA-S 43/14  ÅRSPLAN 2014 
   Saksdokument: Årsplan 2014 
 

Styret har tidligere bestemt at årsplanen settes på sakskartet på hvert 
styremøte. Styret gikk igjennom status for årsplanen. 
Styret sa seg fornøyd med statusgjennomgangen.. 
 

 
NKA-S 44/14  STRATEGIPLAN 2015-2018 
   Saksdokumenter: 

a Strategiplan for NKA 2012-2015 
b Første utkast til strategiplan for NKA 2015-2018 
 
Tidligere vedtak i saken:  
NKA-S 37/14: AU utgjør arbeidsgruppe for strategiplanen for 2015-2018. Styret 
ber om at det gjøres en første gjennomgang av strategiplanen på møtet i 
august. 
 
Styret gjennomgikk strategiplanen og det var enighet om enkelte endringer. 
Styret ønsker å ta saken opp på ytterligere et møte før den legges frem for 
årsmøtet. 
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Forslag til vedtak: AU bes arbeide videre med strategiplanen med 
utgangspunkt i de innspill og føringer som ble gitt i møtet. 
Vedtak: AU bes arbeide videre med strategiplanen med utgangspunkt i de 
innspill og føringer som ble gitt i møtet. 
 

 
 
NKA-S 45/14  BROBYGGERPRISEN 2015  
   Saksdokumenter: 

a. Evaluering av prisen i 2004 
b. Tidligere prisvinnere 
 
Tidligere vedtak i saken: NKA-S 32/14 Vedtak: Styret fungerer som 
behandlende og besluttende organ for Brobyggerprisen. Saken behandles 
normalt på fire styremøter. 
 
Styret hadde sin første drøfting av aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2015. 
Styrets medlemmer var på forhånd bedt om å gjennomtenke mulige kandidater 
til prisen og ta disse med til styremøtet. 
Styret drøftet behovet for retningslinjer for prisutdelingen, og ønsker en 
beskrivelse av prosessen og en noe tydeligere beskrivelse av hvem som kan 
motta prisen.  
Følgende forslag til prisvinnere ble nevnt under debatten: 
Kirkens bymisjon 
Ivar Skippervold, Sacra Art Festival 
Trond Bakkevik 
Anne Dalheim: romfolket 
Hadja Tadjik 
Ivar Flåten og Signe Myklebust, Drammen Sacred Festival 
Stein Winge 
 
Forslag til vedtak:  
Generalsekretæren bes arbeide videre med innkomne forslag til kandidater til 
Brobyggerprisen 2015. Generalsekretæren bes utforme forslag til retningslinjer 
for Brobyggerprisen. 
Vedtak:  
Generalsekretæren bes arbeide videre med forslag til kandidater til 
Brobyggerprisen 2015. Generalsekretæren bes utforme forslag til 
retningslinjer for Brobyggerprisen. 

 
 
NKA-S 46/14  ÅRSMØTET 2015: TEMA FOR SEMINARET 
    

Styret hadde en første idemyldring om tema for seminaret på årsmøtet 2015. 
Blant forslagene fikk særlig disse støtte: 
1. Tilgivelse og forsoning 

Navn: Ingrid Betancourt,  
2. Forsoning og fundamentalisme 

Navn: Steinar Bryn, Henrik Syse, Trond Berg Eriksen 
3. Arkitektur og bruk av kirkene 
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Navn: Erik Hillestad, Margunn Sandal, Øystein Dahle 
4. Miljø og ressursforvaltning, vann 

Navn: Atle Sommerfeldt 
 
Forslag til vedtak: 
Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble 
fremsatt på møtet 
Vedtak: 
Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble 
fremsatt på møtet 

   
 
 
NKA-S 47/14  REGNSKAP 2. KVARTAL 
   Dokumenter i saken: 

a. Årsregnskap 2013 
b. Kvartalsrapport per 30.06.14 

 
Styret gjennomgikk regnskapsrapporten. Regnskapet viser at økt aktivitet fører 
til økte utgifter. Dette må videreformidles tydelig til bevilgende myndigheter. 
Styret ser det som ønskelig at det styres mot et regnskap i balanse ved årets 
slutt.  

 
   Forslag til vedtak:  
   Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering. 
   Vedtak:  
   Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering 
    
 
 
NKA-S 48/14  REFORMASJONSJUBILEET 2017 

Dokument i saken: Invitasjon til planleggingsmøte om reformasjonsjubileet 
2017 
Saksorientering: 
NKA var, sammen med en rekke øvrige organisasjoner, til stede ved et første 
planleggingsmøte for reformasjonsjubileet 2017. NKA inviteres til å arrangere et 
seminar i 2017.  
 
Styret drøftet mulige tema/vinklinger på NKAs bidrag. Momenter og idder fra 
samtalen: 
- Martin Luther: er hans betydning for det moderne demokratiet undervurdert 

Alternativt:  
- «Tenke sjæl»-revolusjonen: om kunst, renessanse og reformasjon 
- Martin Luther: menneske og samfunnsomvelter 
- NKA kan bidra til et arrangement med en tydelig økumenisk profil, der 

lutheranere og katolikker møtes til samtale (gjerne i samarbeid med 
Kirkerådet) 

- Forslag om en Luther-teaterforestilling, for eksempel i regi av Den kulturelle 
skolesekken. Monolog? Figurteater? 

- Lage tips, ideer eller opplegg som kan tas i bruk av medlemsakademiene. 
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- Vise filmen om Luther, sammen med foredrag. 
- Gullaug: Bruke Tarald Rasmussen og Karl Gervin 
- Få frem endringsperspektivet 
- Sekularitet/sekularisme 
- Forestilling med Kjetil Bang Hansen/Svein Tindberg 
- Samarbeide om et seminar? 

Vårt Land? Fritt Ord? Universiteter? 
 

Forslag til vedtak: 
Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble 
fremsatt på møtet. 
Vedtak: 
Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble 
fremsatt på møtet. 

 
 
NKA-S 49/14  INTERNASJONALT ARBEID 
   Dokument i saken: 
   a Program for the Annual Conference 
   b General Invitation to the Annual Conference 
   c Invitation to the Pre-conference 
   d Oikosnet Europa: History and Transformation Project 
 
   Styret drøftet følgende: 

- Oikosnet Europes årsmøte i Villigst, Tyskland. 
Hvor mange stiller fra Norge?  
Hva er NKAs innspill til årsmøtet og utviklingen i den europeiske 
bevegelsen 

- Seminar i Sigtuna 19.-22. mai: European Forum for Media, Religion and 
Democracy/Symposium for representatives from institutions participating in 
the European Forum for Media, Religion and Democracy 
Orientering og mulig oppfølging av tema. 
 
Fra Norge vil styreleder Nils Ivar Agøy og generalsekretær Kristin 
Gunleiksrud Raaum delta på Annual Conference. 
Styret hadde ingen føringer for hvilke innspill som skulle gis fra de norske 
representantene. 

 
 
NKA-S 50/14  FRIVILLIGHETSPRISEN 2014 
   Dokumenter i saken:  a Invitasjon fra Frivillighet Norge 
      b Tidligere prisvinnere 
    

Saksorientering: Frivillighet Norge deler årlig ut Frivillighetsprisen. 
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har 
utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den 
enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og 
samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig 
innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på 
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organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et 
tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.  
Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes 
frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 
 
Styret drøftet aktuelle kandidater.  
 
Forslag til vedtak: Styret i Norske kirkeakademier nominerer NN til 
Frivillighetsprisen 2014. 
Vedtak: Styret i Norske kirkeakademier nominerer Peder Rensvik, 
Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival til Frivillighetsprisen 2014. 

 
NKA-S 51/14  ORIENTERINGSSAKER 
    

- Møte med Olavsfestdagene 
- Tromsø internasjonale kirkefestival: mulig filmsamarbeid 
- Kirkeuka 2014 
- Status for informasjonsarbeidet: 

Arbeid med hjemmesider for medlemsakademiene 
Søknad Fritt Ord om spredning av foredrag 

- Debatt om kristensionisme 8. september 
- Kirkelig Kulturverksted 40 år 
- Hamar kirkeakademi 
- Generalsekretærens artikkel i boken Vor kristne og humanistiske arv. 

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

 
 
NKA-S 52/14  EVENTUELT 

Oppnevning til styret i KULT 
Generalsekretæren orienterte om vedtektene for KULT og at NKA må 
oppnevne et medlem i tillegg til generalsekretæren, som er oppnevnt fra 2013 
til 2017. 
 
Vedtak: Styret oppnevner, i prioritert rekkefølge, følgende personer til 
KULT-styret for perioden 2014-2018 
1. Einar Solbu 
2. Astrid Holen 
3. Birgitte Solbu 

 
    
 
 


