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Protokoll DnkU møte 6. og 7. januar 2022 

DnkU:  Nora Antonsen (NAN), Matilde Ødegaard (MØD), Amanda Anvar 
(AAN), Karen Helene Bøhn Melhus (KBM), Sondre Søndervik (SSØ), 
Ole Andreas Grøtte Børnes (OAB), Christian Heidisønn 
Klaussen(CHK), Thomas Raadin Iversen(TRI),  

Forfall: Thomas Raadin Iversen(TRI) sak 05/06/07/13/14 - 21 
 
Sekretariatet:  Stine Kiil Saga, Katrine Lind-Solstad(Sekretær) 
 
Sted:    Møterom Nidaros, Kirkens hus rådhusgata 1-3 
 
Tid:    6. januar 2022 Kl 09.30-16.30, lunsj kl 12:00, middag kl 17.00 
   7. januar 2022 kl 09.00-16.00, lunsj kl 12.00 
 
Åpning:   6. januar AAN / 7. januar MØD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  2 av 7 
   
 

 

Sak 01/22 Godkjenne innkalling og saksliste NAN 

 
Vedtak:  
Innkalling med dagsplan og saksliste godkjent. 
 

Sak 02/22 Orientering NAN 

 
Den norske kirkes ungdomsutvalg (DnkU) ble orientert muntlig om følgende saker: 

 STL orientering      AAN 

 EYCE         CHK 

 Internett utvalget      TRI 

 Ungdomsrådene      NAN 

 Kirkerådsmøte 9. og 10. desember 2021   TRI 

 Kirkemøtet 2021      NAN 

 Folkevalgtutvalget      NAN/TRI 

 Informasjon fra Kirkerådet og sekretariatet  SKS 
 

Vedtak 
 
DnkU tar sakene til orientering. 
 

Sak 03/22 Konstituering  NAN  

 
I §5 i Regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke står det følgende om DnkU 
 
§ 5. Den norske kirkes ungdomsutvalg 
(…) 
       Utvalget velger selv nestleder. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av medlemmene er tilstede. Utvalgets beslutninger fattes med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
 
DnkU oppnevner en representant til valgkomiteen for Ungdommens kirkemøte 
2022(UKM 2022). Vedkomne sitter i komiteen i forberedelser frem til UKM 2022, 
og deltar i valgkomiteens arbeid under UKM 2022. UKM 2022 valgte Inga 
Dokken(Tunsberg) og Frida Pynten(Nidaros) som medlemmer av valgkomiteen, og 
disse møter også under UKM 2022.  
 
Vedtak: 
 
DnkU velger: 
Thomas Raadin Iversen til nestleder  
Sondre Søndervik på vegne av DnkU i valgkomiteen for UKM 2022. 
 

Sak 04/22 Saker til Ungdommens kirkemøte 2022 TRI 

 
DnkU fikk presentert følgende forslag til saker til UKM 2022 
Kirken på nett 
Universell utformet kirke 
Bærekraft og miljø, oppfølgning av Kirkemøte vedtak 2021 
Rasisme, antisemittisme og religiøs ekstremisme 
Sannhet og forsoning i Den norske kirke 
Mandat for ungdomsting 
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Sakene ble diskutert og innspill til videre behandling ble gitt i møte.  
 
Vedtak 
 
DnkU velger følgende saker for behandling under UKM 2022: 
Mandat for ungdomsting 
Universell utforming 
Bærekraft og miljø, oppfølgning av Kirkemøte vedtak 2021 
 

Sak 05/22 Hotellvalg for UKM 2022 KHB 

 
DnkU fikk presentert forslag til hotell for Ungdommens kirkemøte 2022. 
Det var i forkant hentet inn priser og tilbud fra Quality Strand Gjøvik, Soria Moria 
hotell og Voksenåsen hotell i Oslo. 
Til grunn for nytt DnkU vedtaket ligger det at vedtaket fra DnkU møte august 2021 
oppheves. 
 
Vedtak 
 
DnkU velger Sundvolden hotell som hotell til UKM 2022. 
 

Sak 06/22 Sosiale medieansvarlig i DnkU MØD 

 
DnkU har i dag to kontoer på Sosiale medier. Det er en side på Facebook, med 583 
følgere. Det er også en intragramkonto med 254 følgere. Begge disse kontoene driftes 
av medlemmene av DnkU.   
 
DnkU fikk fremlagt en publiseringsplan for instagramkontoen. Denne skal legges 
frem for utvalget en gang per semester.  
I denne saken ligger det derfor at DnkU må bestemme hvem som skal følge opp og 
ha ansvar for disse to mediene, og hvordan en ønsker at disse skal brukes.  
 
Vedtak 
 
De ansvarlige for Facebook-siden «Ungdommens kirkemøte» med administrator-
tilgang og publiseringsansvar for Instagramkontoen til «dnkungdomsutvalg» er 
Sondre Søndervik, Amanda Anvar, Matilde Ødegård og Nora Antonsen. 
 
 

Sak 07/22 Genève april 2022 TRI 
 
I Kirkerådets møte 9. og 10. desember 2021 ble årsplan for Kirkerådet vedtatt. Der 
står det i punktet under 3.2.1 Ungdomsarbeidet styrkes, og kirken er til stede på 
utdanningsinstitusjoner og i Forsvaret 

 Involvere kirkens ungdomsdemokrati i det økumeniske arbeidet gjennom 
støtte til kursing og besøk til økumeniske partnere 

 
Det vil derfor bli arrangert en tur til Genève med sikte på datoene 18-22. april 2022. 
På denne turen vil DnkU få møte Lutherske verdensforbund, Kirkens verdensråd, 
samt andre økumeniske partnere som Den norske kirke har. 
For å kunne planlegge denne turen settes det ned en arbeidsgruppe som vil ha ansvar 
for planlegningen av program i samarbeid med øvrige partnere. 
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Gruppen bør bestå av leder av DnkU, samt to medlemmer. Kostandene ved reise og 
losji til Genève dekkes for medlemmene av DnkU. 
 
Vedtak 
 
DnkU velger Amanda Anvar og Sondre Søndervik, sammen med Nora Antonsen til 
arbeidsgruppen for tur til Genève 18.-22. april 2022. 
 
 

Sak 08/22 Kontaktpersonordning for Ungdomsråd AAN 

 
DnkU har det siste året hatt en ordning hvor medlemmene har ansvar for hvert sitt 
ungdomsråd. Oppgaven er å sikre god kommunikasjon mellom Ungdomsrådet og 
DnkU, og orientere på DnkU møtene fra ungdomsrådene. 
 
DnkU har primært ansvar for å være i kontakt med leder av ungdomsrådet, og 
kontaktinformasjon vil bli delt i etterkant av møte. Om medlemmer av DnkU ønsker 
å reise på besøk til ungdomsrådet eller ungdomsting må dette avklares i forkant med 
sekretariatet.  
 
Vedtak 
 
DnkU vedtar følgende fordeling av ungdomsrådene for 2022 
Nord-Hålogaland   TRI 
Sør-Hålogaland   CHK 
Nidaros    CHK 
Møre     KHB 
Bjørgvin    KHB 
Stavanger    SSØ 
Agder og Telemark   SSØ 
Borg     TRI 
Oslo     AAN 
Hamar    OAB 
Tunsberg    MØD 
SUNG/Samisk kirkeråd  NAN 
 
 

Sak 09/22 Vara til Kirkerådsmøtene NAN 

 
Leder av DnkU har plass i Kirkerådet med tale- og forslagsrett. Når leder ikke kan 
møte, møter nestleder. Det er behov for at det settes opp en prioritert varaliste i 
tilfelle leder eller nestleder ikke kan møte på oppsatt dato. 
Varalisten vil bli brukt til møtene i Kirkerådet og om leder eller nestleder skulle være 
forhindret til å møte selv. 
 
Vedtak 
 
DnkU setter følgende varaliste for Kirkerådsmøter i 2022 om leder eller nestleder 
ikke kan møte: 

1. Ole Andreas G. Børnes 
2. Sondre Søndervik  
3. Christian H. Klaussen 
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4. Matilde Ødegård 
5. Amanda Anvar 
6. Karen Helene B. Melhus 

 
 

Sak 10/22 Økumenisk ungdomssamling TRI 
 

DnkU i samarbeid med Norges kristne råd har ved flere sammenhenger drøftet 
mulighet for en økumenisk ungdomssamling i Norge. 
Det ble derfor bestemt i 2021 at denne skulle gjennomføres i forbindelse med EYCE 
møte høsten 2021. Da dette møte ble avlyst fordi medlemmer fra europeiske land 
ikke kunne delta, ble også den nasjonale ungdomssamlingen utsatt til våren 2022. 
 
Det er satt av penger i budsjett for at denne skal kunne gjennomføres. 
 
Dato for samlingen er 26. mars 2022. 
DnkU setter ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem mot denne samlingen i 
samarbeid med NKR og andre kirkesamfunn. Det vil være et informasjonsmøte for 
alle inviterte torsdag 13. januar kl 13.00 
 
Vedtak 
 
DnkU oppnevner Thomas R. Iversen og Nora Antonsen til arbeidsgruppen for 
økumenisk ungdomssamling 26. mars 2021. 
 
 

Sak 11/22 Arbeid mellom møtene  NAN 

 
I denne saken ble Slack som arbeidsplattform presentert til DnkU, og orientert om 
hvilke forventninger det er til DnkU medlemmer. 
 
Vedtak 
 
DnkU tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 12/22 Møteplan for DnkU KHB 

 
DnkU setter møteplan for sine møter i 2022. 
For alle møter gjeldene følgende tidspunkt for DnkU møtene  
Dag 1 gjennomføres fra 9.30-17.00, 
Dag 2 gjennomføres 8.00-15.15, endags møter gjennomføres også som dag 2 møter. 
 
Vedtak 
 
DnkU møter for 2022 gjennomføres: 
14. februar på Kirkens hus  
27. mars 14.30-19.00 og 28. mars kl 08.00-15.15.  
Møtet er i forbindelse med Økumenisk ungdomssamling 26. mars. 
18-22. april i Genève. 
15. juni digitalt kl 12.00-16.30 
Ungdomsrådsamling lørdag 18. juni, hybrid møte for ungdomsrådene. 
11. og 12. august på Sundvolden hotell. 
14. og 15. november på Kirkens hus, fellesmøte med avgått DnkU 



   

  6 av 7 
   
 

 

 
Sak 13/22 Fokussak til UKM 2022 AAN 

 
UKM 2021 valgte Trosopplæring mot 2023 som fokussak til UKM 2022. 
Det er tradisjon for at DnkU velger hva som skal sendes ut til ungdomsråd og 
ungdomsting i forbindelse med invitasjon til UKM. 
 
Vedtak 
DnkU får fremlagt et forslag til sakspapir som sendes til ungdomsråd og 
organisasjoner som inviteres til UKM 2022 på sitt februarmøte. 
 

Sak 14/21 Kurs om ungdomsdemokrati MØD 
 

DnkU drøftet hvilke kompetansebehov det var for å være et velfungerende 
ungdomsutvalg. Basert på denne samtalen legges det frem et forslag til en 
kompetanseheving på temaene sosiale medier, samfunnskontakt og rekrutering. Det 
vil også være behov for kompetanseheving på ungdomsdemokrati generelt. Dette 
gjennomføres av eksterne ressurser. 
 
Vedtak 
 
DnkU drøftet saken og det legges frem en kompetanseplan for DnkU. Det settes av 
tid på møte i mars for et kurs. 
 
 

Sak 15/21 Eventuelt NAN 

 
Sak meldt inn av NAN. 
NAN ønsker en gjennomgang med hver enkelt om arbeidet i DnkU i løpet av januar.  
 
Vedtak 

 
Nora Antonsen tar kontakt med alle medlemmer i DnkU i løpet av januar. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Nora Antonsen  
Leder DnkU Jan Christian Kielland 
 Avdelingsdirektør kirkefag og økumenikk 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll DnkU møte 6. og 7. januar 2022 
Samtalereferat  DnkU møte 6. og 7. januar 2022 
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Mottakere: 
Den norske kirkes ungdomsutvalg                                  
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