PROTOKOLL FOR BARNE- OG UNGDOMSRÅDET
NLM UNG REGION ØST
E-postmøte med svarfrist 03.04.2020
Svarte innen fristen:
Basim Gullord Ali
Sigrid Meling
Ørjan Sonesen
Vibeke Omland Aasrum
Håkon Rydland
Benjamin Espeland (1. vara)
Turid Slettebø (3. vara)
Svarte ikke:
Synne Malene Brække (2. vara)
Administrasjonen:
Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst)
Jon Georg Fiske (utviklingsleder NLM ung region øst)
Bakgrunn for e-postmøtet:

På grunn av corona-situasjonen ble det i samråd med BUR-leder ble det opprinnelig oppsatte
møtet 30.03.2020 til et e-postmøte der sakene ble behandlet ved at alle svarte på epost.
Avstemningen/behandlingen skjedde slik:
Alt 1: NN godkjenner alle forslag til vedtak.
Alt 2: NN godkjenner alle forslag til vedtak, unntatt i sak x/2020: Begrunnelse.
Alt 3: NN godkjenner alle forslag til vedtak, men med følgende merknad til sak x/2020.
Saker:

Saksfremstilling og vedtak:

Sak 06/20

Godkjenning av innkalling og saksliste epostmøte med svarfrist 03.04.2020.
På grunn av cornoasituasjonen landet vi på at vi ikke kan møtes fysisk og at det er
bra om møtet kan avvikles mest mulig effektivt denne gangen. Altså på e-post.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 07/20

Godkjenning av protokoll fra BUR-møte 03.02.2020
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 03.03.2020
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Vedlegg 2 – utfyllende referat
Vedtak:
Protokoll fra BUR-møtet 03.02.2020 godkjennes.
Sak 08/20

Første behandling av årsmelding fra BUR for 2019
Vedlegg 3.
Vedtak:
BUR takker for førsteutkastet til årsmelding og ber administrasjonen om å ta med
seg momenter som fremkommer av e-postrunden i videre utforming av årsmeldingen
for vedtak i neste BUR-møte 25. mai 2020.

Sak 09/20

Orienteringer fra administrasjonen
Diverse
- Uttalelsen fra BUR. Vedlegg 4.
- Strategiworkshop fra 3. feb 2020. Vedlegg 5.
- Dialog med KG om å få til et møte, men dette stoppet antageligvis opp pga
corona.
- Utviklingsleder har dialog med Laget om et samarbeid om skolelag på KG.
- Corona-situasjonen påvirker også NLM og NLM region øst gjennom
avlysninger og at mange ansatte blir helt eller delvis permittert. I barne- og
ungdomsarbeidet ringte ung-leder 15 av våre ansatte på fredag 20. mars
med permitteringsvarsel.
- Beredskapsgruppa for coronasituasjonen (Gjermund Nordhus, Asbjørn Stige
og Ernst Jan Halsne) har konkludert med å avlyse alle leirer og arrangement
ut mai i denne omgang. Og har per nå ikke konkludert enda for
arrangementer i juni og juli.
- Infoskriv til ansatte i region øst utsendt 27.03.2020 – Vedlegg 6
- Tiltak smittevern – brev til misjonsfelleskap sendt 13.03.2020 – Vedlegg 7
- Et nytt skriv og nettsak til misjonsfelleskap vil ettersendes til orientering til
BUR.
Manual for lagsledere:
- En ressurs for lagsledere med opplegg for strategi, andakter, aktiviteter og
formaliteter knyttet til lagsarbeid i NLM ung region øst er utabeidelse. Dette
med grunnlag i BURs arbeid høsten 2019. Manual vil bli lagt frem for BUR til
orientering og samtale i neste møte.
Regionsstyret (RS)
- Regionstyrevedtak fra e-postmøte i RS:
Sak 10/2020 Referat fra NLM ung BUR øst 03.02.2020
Vedtak: Regionstyret tar referatet fra BUR av 3. februar 2020 til orientering,
og takker BUR for det arbeidet de utfører for barn- og unge i Region øst.
Felleskapsutvikling:
- Ingunn Bredvei er blitt støttespiller for Sven Arne Lundeby inn mot
videreutvikling av menighetsutviklingsverktøyet «Vekst».
- Jon Georg Fiske er støttespiller for fellesskapsutvikling inn mot nyetablering
av nye fellesskap. Andre ansatte er også involvert i felleskasutvikling som
støttespillere til Lundeby.

Vedtak:
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BUR takker for orienteringene.
Vedtatt møteplan 2020:
- 25. mai 1700-1945 på Microsoft Teams (videomøte). Innkalling og link til møtet kommer. Meld inn
saker senest to uker i forkant.
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst.
Sign.
Gjermund Nordhus
Leder NLM ung region øst
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