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PROTOKOLL FOR BARNE- OG UNGDOMSRÅDET  

NLM UNG REGION ØST 
 
 
Tilstede: 

Basim Gullord Ali  
Sigrid Meling 
Vibeke Omland Aasrum  

  Håkon Rydland 
Synne Malene Brække (2. vara) 
Turid Slettebø (3. vara) 

 
 
Ikke tilstede: 

Ørjan Sonesen 
Benjamin Espeland (1. vara) 

 
Administrasjonen:  

Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst) 
Jon Georg Fiske (utviklingsleder NLM ung region øst) 

 
Sted:     Møterom A på NLMs hovedkontor (3. etg v/resepsjonen), Sinsenveien 25 
Tid:  Mandag 7.oktober 2019, kl. 18.00 – 20:45.  
Møteleder:  Vibeke Omland Aasrum  
Referent:  Jon Georg Fiske 
 
Basim åpnet med bibelord og bønn for møtet. 
 
 Sak: 
 

 Samtale og vedtak: 

Sak 27/19 
 
 
Vedtak: 

A) GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT 
B) GODKJENNING AV SAKSLISTA 
 

A) Innkalling og saksliste er godkjent.  
B) Referat (fra forrige møte 28.08.19) er godkjent. 

Sak 28/19 
 
 
 
Vedtak:  

Forsettelse av åpen samtale om BU-arbeidet i regionen, og 
medlemmenes engasjement og ønsker for dette arbeidet. 
 
 
BUR hadde en fin samtale om leir og kritiske overganger, og tar med seg 
innspillene i sitt videre arbeid, sammen med administrasjonen. 
 

Sak 29/19 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

 Workshop lagsarbeidet i NLM ung region øst 
- Rapport om tilstand og trender 
- Mulige satsningsområder 

 
 
 
 
 
BUR ber admin følge det som fremkom av workshopen.  
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Sak 30/19 
 
Vedtak: 

BUR-ringerunde mellom dette og desember-møtet 
 
BUR ber admin sende kontaktinfo og endelig versjon av samtaledokument til 
medlemmene i BUR. BUR fører notater fra ringerundene og sender det til 
administrasjonen v/ungleder innen 20. november 2019.  

Sak 31/19 
 
 
 
Vedtak:  

Ung:Disippel-leder lyses ut 
Administrasjonen ønsker innspill til kandidater å oppfordre til å søke på 
stillingen.  
 
BUR kom med forslag kandidater, som administrasjonen vil ta med inn i 
ansettelsesprosessen.  
 

Sak 32/19 
 
Vedtak: 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
BUR takker for orienteringene. 
 

Sak 33/19 
 
Vedtak: 

Møteplan våren 2020: 
 
- 3. feb 1700-1945 
- 30. mars 1700-1945 (behandling av årsmelding for 2019) 
- 25. mai 1700-1945  
  
- 12-14. juni er det regionkonferanse på Fangekasa og BUR oppfordres sterkt 
til å delta under denne.  

Sak 34/19 
 
 
Vedtak: 

Valg av representanter til NLM ung sitt landsmøte 
 
 
Sigrid Meling og Synne Malene Brække er valgt som representanter fra BUR 
region øst til NLM ung sitt landsmøte 2019. 

Sak 35/19 
 
Vedtak: 

E-postspørsmål til lagene våres: 
 
BUR gir administrasjonen fullmakt til å lage et utkast til skriv som sendes til 
alle forsamlingene i regionen som oppfordrer fellesskapene til å samtale om 
hvordan hjelpe tweens og unge voksne over i forsamlingsarbeidet. Skrivet 
sendes til BUR på e-post for godkjenning. 
 

 
Møteplan høsten 2019: 

- Mandag 12.des kl 17:00-19:45 
 
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Gjermund Nordhus 
Leder NLM ung region øst 


