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PROTOKOLL

ÅnsuøTn NoRSKE KTRKEAKADEMTER
LT..L3, MARS 2016
Sanner Hotell, Gran
Ved årsmøtet var det til sammen 75 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/16 Konstituering av årsmøtet
Saksdokumenter:

til konstituering
b. Forslag til saksliste
c. Forslag til dagsorden
d. Forslag til program
a. Forslag

Styret la fram følgende forslag til konstituering:
Dirigenter:
Turid Skorge, Sandefjord kirkeakademi

Morten Ausdal, Lillesand kirkeakademi
Referenter:
Maisi Bäckman, Det ortodokse kirkeakademi i Oslo
Einar Solbu, Kirkeakademiet i Asker
Tellekorps:
Solveig Haga, Akademi for kyrkje og kultur i Aust Agder
Odd Eidner, Bodø kirkeakademi
Julie Steinvik, Lofoten kirkeakademi

Underskrivere av protokollen for årsmøtet 2016:
Audgunn Oltedal, Lommedalen kirkeakademi
Dag Eirik Eikeland, Stord kyrkjeakademi

1.

Styrets forslag til vedtak

L. lnnkallingen godkjennes
2. Konstitueringen vedtas.
3. Sakslisten godkjennes.
4. Dagsorden godkjennes.
Vedtak:

1. Konstitueringen vedtas.
Enstemmig vedtatt.
2. lnnkallingen godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
3. Sakslisten godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

4. Dagsordenen godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

2lt6

Leders tale

Leder for styret i Norske kirkeakademier, Nils lvar Agøy, holdt leders tale

Sak NKA

3lL6

Protokoll fra årsmøtet 2015

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 20L5.
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2015 til orientering

Vedtak:

Arsmøtet tar protokollen fra 2015 t¡l orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

4lL6

Saksdokumenter:

Ärsmelding fra styret for 2015
a. Årsmelding fra styret

for 2015

b. Medlemmer i NKA 2015
c, Kronologisk oversikt akademiprogram 2015
d. Akademiprogram 20L5
e. Tillegg

til årsmelding

2015

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2016
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Ârsmøtet godkjenner årsmetdingen for 2015.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

5lL6

Sak NKA

Regnskap zOLs

Saksdokumenter:
a Årsregnskap 20L5

b Noter til årsregnskapet 20L5
c Balanse 2015

d Revisjonsberetning 20L5
e Fullstendighetserklæring 20L5

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2015

Arsmøtet godkjenner regnskapet for 2015.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

6lL6

Saksdokument:

Årsplan 2OL6
a Forslag til årsplan for NKA 2016
b Strategiplan

for

NKA 2015-2018

Styrets forslag til vedtak: Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 20L6.
Årsmøtet ber om at styret fra og med 2017, på bakgrunn av strategiplanen, legger frem
årsplan for årsmøtet til orientering.

Vedtak:

Årsmøtet vedtar årsptan for Norske kirkeakademier 2016.
Ärsmøtet ber om at styret fra og med 20!7, på bakgrunn av strategiptanen,
legger frem årsplan for årsmøtet

til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

7lt6

Saksdokument:

Budsjett 2Ot6
Forslag

til budsjett for

NKA 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2016.
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Vedtak:

Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2016.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

8lt6

Saksdokumenter:

lnternasjonalt arbeid
a Report Gender & Justice Network 20L5
b Report Oikosnet Annual meeting 2015

Styret orienterte om NKAs internasjonale engasjement og virksomhet.
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Sak NKA

Arsmøtet tar informasjonen til orientering.
Enstemmig vedtatt.

O9lt6

SØknad om medlemskap

Saksdokumenter:

a. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
b Søknad fra Kulturuken i Olsvik
c Olsvikutstillingen 2015
d. Søknad fra London kirkeakademi
e. London kirkeakademi statutter

styret la frem forslag om at årsmøtet skulle behandle sØknad fra Nedstrand
kyrkjeakademi/forum. Årsmøtet sluttet seg til dette.
Styrets forslag til vedtak: Kulturuken i Olsvik tas opp som medlem i Norske kirkeakademier
London kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak:

Kulturuken iolsvik tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
London kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Årsmøtet gir styret fultmakt til å ta opp Nedstrand kyrkjeakademi/forum
som medlem, under forutsetning av at det legges frem vedtekter som
godkjennes av styret.
Enstemmig vedtatt.
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Sak NKA

LOIL6

Valg
lnnstilling fra valgkomiteen

Saksdokument:

Forslag

til valgkomite 20L7

Valg av styremed lemmer:

Det skalvelges tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier

2016. Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.
Valgkomitéen la frem følgende forslag

a.

Valgkomiteens innstilling:

Komiteen konkluderer med å fremme disse kandidatene til styrevalget i 2016:
Eskild Narum Bakken, Toten kirkeakademi
Eva Birkeland, Valestrand kulturkyrkje

Siri Bjercke, Lofoten kirkeakademi
Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger
b. Revisor for 2075-20t6
As revisjon

Det ble fremmet forslag fra salen om fplgende kandidater:
Kjell Y. Riise, Tromsø Kírkeakademi

Vidar Horsfjord, Groruddalen kirkeakademi
Valg av valgkomite:
Styret fremmer forslag om å velge denne valgkomitee n f or 201-7:
Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi
Pâl GiØrtz, Asker og Bærum katolsk forum

Thoralf Fagertun, Bodø kirkea kademi
Geir walderhaug fremmet forslag om å velge denne valgkomite en f or 2o!7
Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi
Trygve Natvig, Haugtun
Julie Steinvik, Lofoten kirkeakademi
Forslaget fra styret fikk L1 stemmer.
Forslaget fra Geir Walderhaug fikk 28 stemmer
L var avholdende.
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Valgresultat:
Tre medf emmer

til styret

2OL6-2OL8t

Eskild Narum Bakken: 26 stemmer
Eva Birkeland: 30 stemmer

Siri Bjercke:7 stemmer
Anne Marie Gjølme:37 stemmer

KjellY. Riise: 25 stemmer
Vidar Horsfjord: 1 stemme
43 stemmer ble avgitt
1 stemme ble

forkastet

Valgt er:
Styremedlemmer:
Anne Marie 6jølme
Evd Birkeland
Eskîld Narum Bakken

Varamedlem:
Kjell Y. Riise
Styrets sammensetning etter dette blir:
Styreleder:
Nils lvar Agøy (2Ot5-20I71

Styremedlemmer:
Solveig Botnen Eide (2015-20t7l

Knut Erik Tveit (2015-2OL7l
Erwin Mû ler l20t5-20t7l
Anne Marie Gjølme (2016-2018)
f

Eva Birkeland (2016-2018)

Eskild Narum Bakken (2016-2018)

Varamedlem:
Gullaug Lereim Dybdahl 120t5-2OL7l
Kjell Y. Riise (2016-2018)
Revisor for 20t6-20t72
As revisjon

Enstemmig vedtatt.
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Valgkomité tor 20L72

Astrid Holen
Trygve Natvig
Julie Steinvik

Sak NKA

LUL6

Samarbeid mellom akademier og men¡gheter

Saksdokument: Samarbeid mellom akademier og menigheter
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet oppfordrer medlemsakademiene til å ta kontakt med
lokale menigheter, og invitere til et tettere samarbeid.

Vedtak:

Sak NKA

Årsmøtet oppfordrer medlemsakademiene til å ta kontakt med lokale
men¡gheter, og invitere til et tettere samarbeid.
Enstemmig vedtatt.

L2lt6

Saksdokumenter

Søknadsskjema prosjektstøtte
a Forslag

til søknadsskjema prosjektstøtte

b Retningslinjer prosjektstøtte
Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet vedta r søknadsskjema for prosje ktstØtte til med lemsa kade m iene.
Vedtak:
Ârsmøtet vedtar sØknadsskjema for prosjektstøtte til medlemsakademiene.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

t3lt6

Økonomi og prioriteringer

Saksdokument: Økonomi og prioriteringer
Styrets forslag til vedtak: På bakgrunn av drøftingene i årsmØtet bes styret for årsmøtet
20L7 om å legge inn reiseutjevning og/eller annen form for inndekning av deler av

årsmøtekostnadene.
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Vedtak: På bakgrunn av drøftingene i årsmøtet bes styret for årsmØtet'i2OL7 om å legge
inn reiseutjevning og/eller annen form for inndekning av deler av årsmøtekostnadene.
Enstemmig vedtatt.

SakNKA

L4lL6

Reformasjonsjubileet20LT

Oríenteringssak
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.

Vedtak: Ärsmøtet tar saken tit orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

LSILG

Brobyggerpr¡sen 20t6

Orienteringssak
Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering

Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA

L6lL6

ldé- og erfar¡ngsutveksling

FØlgende akademier fortalte om sine aktiviteter:

-

Stord kyrkjeakademi/Valstrand kyrkjeakademi
Lofoten kirkeakademi
Moss kirkeakademi/Moss Arena

Sak NKA

t7lt6

lnnkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA

t8lt6

Orienteringer

Styrets forslag til vedtak: Ârsmøtet tar orienteringene til etterretning

Vedtak:
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Arsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

ArsmØtet vedtok enstemmig resolusjonen Norske kirkeakademiers årsmøte 2076

protesterer mot myndighetenes håndtering av den pågående flyktningsituasjonen
Resof u sjone n îølger ved lagt.

Underskrivere av protokollen:

l/1.'1A'44

Audgunn

I

Itedal

#, ßa,z
Dag Eirik Eikeland
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NoRSKE KTRKEAKADEMTERS

Ånsvrørr 20ß

protesterer mot myndighetenes håndtering av den pågående flyktningsituasjonen
Vi har merket oss at FNs høykommissær og Europarådet påpeker at norsk flyktningpolitikk, slik den
utmeisles nå, er i strid med grunnleggende menneskerettigheter slik de kommer til uttrykk gjennom
Folkeretten og Flyktningkonvensjonen.

Stortinget har ratifisert og forpliktet seg på disse gjeldende internasjonale avtalene.
Nå ser vi at nye norske regler, foreslått vedtatt av Stortinget, kan komme til å bryte med disse.
Årsmøtet opplever at norsk velferd settes opp mot vårt moralske ansvar for flyktninger, og står
kontrast til et menneskeverd som skal gjelde for alle.

i

Statistikken viser at det overveiende flertallet av de som kommer til landet er flyktninger med behov
for beskyttelse, og ikke migranter med andre motiver.
Verden forbinder Norge med arven etter Fridtjof Nansen. Denne arven må Norge videreføre.
Vi beklager at Norges renomme som forsvarer av menneskerettigheter ute i verden, står i fare for å
smuldre opp, ved at vi fører en flyktningpolitikk som er blant de mest restriktive i Europa.
Før 2. verdenskrig ble grensene stengt for enkelte folkegrupper på flukt.
Vi frykter at vi er i ferd med å gjenta historien.

Vi minner om Arnulf Øverlands ord
<Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.>
Vår tid trenger tydelig tale.
Snevre økonomiske hensyn og den skammelige tendensen til dehumanisering av folk fra andre
kulturer er i ferd med å ødelegge vår nasjons sjølrespekt.

Derfor forventer Norske kirkeakademiers årsmøte at StortingetføEer internasjonale
avtaler, der
folkeretten og menneskeverdet legges til grunn som et overordnet styrende prinsipp.

Kontakt:
Styreleder Nils tvar Agøy,ilf 486 05 999
Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, tlf 95 75 65 75
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