
                
  

Referat fra NKA styremøte                                                            
21. november, digitalt møte 
       
Til stede:  
Kjell Y. Riise, Siv Limstrand, Tore Dvergastein, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Knut Refsdal, Øyvind 
Sagedal, Jorun Vang 
Forfall: Kiriaki Papadopoulou Samuelsen,  
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum 
 
        

REFERAT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -   
 
Knut Refsdal innledet med en refleksjon om kristen-humanisme. 
 
 
NKA-S 45/22  SAKSLISTE 

Saksdokument: Forslag til saksliste  
 
   Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 
   Vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
 
NKA-S 46/22  REFERAT 

Vedlegg: Referat styremøte 1. september 2022. 
    

 
NKA-S 47/22  REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL 

Vedlegg: 
a.  Resultat kvartalsregnskap 30.09.22  
b.  Årsregnskap 2021 
c.  Revidert budsjett per 29.08.22 
 
Generalsekretæren orienterte om status for regnskapet. 
 
Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering. 
Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering. 

 
 
NKA-S 48/22  SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE VÅR 23 
   Vedlegg: 

a. Søknad fra Arendal og Grimstad kirkeakademi 
b. Prosjektbeskrivelse Arendal og Grimstad kirkeakademi 

 
 



Forslag til vedtak: Arendal og Grimstad kirkeakademi tildeles kr 10 000 til 
prosjektet Messe for en såret jord. 
Forslag til vedtak: Arendal og Grimstad kirkeakademi tildeles kr 10 000 til 
prosjektet Messe for en såret jord. 

 
    
NKA-S 49/22  SAMTALE OM AKTUELLE TEMA 
    

Samtalen utgikk i dette møtet. 
 
 
NKA-S 50/22  ÅRSPLAN 2023 
   Vedlegg: 

a.  Strategiplan 2019-2024 
b. Årsplan 2023 – første utkast 

 
Styret gjennomgikk utkastet til årsplan punktvis. 
Årsplanen er omfattende med tanke på hvilke ressurser vi har.  
Er det noe vi kan legge til side inntil videre? 
Hvordan bidrar vi til artikler i Kirke og kultur. Kan styret eller andre i 
kirkeakademibevegelsen bidra mer til K&K? Kan vi ta dette opp på et fremtidig 
styremøte. Knuts innledning i dag kunne egne seg til K&K. Dette tas opp på et 
fremtidig styremøte. 
Vi må fortsette å arbeide for å styrke NKAs økonomiske grunnlag. 
Skal vi mer planmessig drøfte samarbeid med andre organisasjoner som 
arbeider med et beslektet felt. Hvilke organisasjoner kan dette være? 
Generalsekretæren bes komme med forslag på neste møte. 

 Styret må se på hvilke aktiviteter i årsplanen som kan som kan settes på vent. 
  

Forslag til vedtak: 
 Styret ber generalsekretæren innarbeide styrets merknader i årsplan for 2023 

for endelig vedtak på møtet 27. januar 2023. 
 Vedtak: 
 Styret ber generalsekretæren innarbeide styrets merknader i årsplan for 

2023 for endelig vedtak på møtet 27. januar 2023. 
 

 
 
NKA-S 51/22  BROBYGGERPRISEN 2023 

Vedlegg: 
a. Prisvinnere Brobyggerprisen 1983-2022 
b. Årshjul og arbeidsoppgaver Brobyggerprisen 
c. Aktuelle navn fra fjorårets prosess u.off 
 
Styret gjennomgikk lister med kandidater fra fjorårets prosess, og løftet 
dessuten frem nye navn. 
  
 
Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren gå videre med navn det var 
enighet om i møte. 



Vedtak: Styret ber generalsekretæren gå videre med navn det var enighet 
om i møte. 

 
NKA-S 52/22  KIRKEUKA FOR FRED I PALESTINA OG ISRAEL 
    

Styret behandlet på forrige styremøte en sak om Kirkeuka for fred i Palestina og 
Israel. Styret ba om å få en oppfølgingssak på dette styremøtet. Imidlertid er 
det ikke klart hvordan Kirkeuka blir organisert neste år. I samråd med styreleder 
foreslår derfor sekretariatet at saken utsettes til januarmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Styret ber om å få en sak om Kirkeuka på januarmøtet. 
Vedtak: Styret ber om å få en sak om Kirkeuka på januarmøtet. 

 
 
NKA-S 53/22             ORIENTERINGSAKER 
   Vedlegg: 

a. Minutes of the Business Sessions, Oikosnet GA 2022 
b. NKAs arkivskap 

 
- Oikosnet General Assembly 2022 

Kjell orienterte om GA i Malaga 
- Arbeidet med årsmøteseminaret 2023 

Kristin orienterte om status  
- Olavsfest 2023 

Kristin orienterte om status 
- Ny kontormedarbeider 

Kjell og Kristin orienterte 
- Hovedtariffavtale:  

Forhandlingene om organisasjonsavtalen (KA-medlemmer som ikke er 
organer i Den norske kirke) ble gjennomført 1. november, og det ble 
oppnådd enighet. Uravstemning ble sendt ut 2. november med svarfrist 10. 
november kl. 11.00. Partene sa ja til forhandlingsresultatet, og dette er 
dermed vedtatt. Dette er således også gjeldende for NKA. 

- 2030-markeringen 
Jorun og Kristin orienterte 

- Granavolden 
Frank orienterte 

- Arkivskap: 
Kristin orienterte. Kan Halgeir Elstad ha et skyggearkiv? 
 
Vedtak: Styret tar sakene til orientering. 
 

NKA-S 54/22  EVENTUELT 
    
   

 
 
 
 
 



 
 


