Åshild Alte ønsket velkommen til landsmøte: «I dag skriver vi historie». Hun leste fra
2.kongebok 7, 3ff og avsluttet innledningen med en bønn for landsmøtet.
Erlend Kjernsrød og Rahim Nicolai Ali ble valgt som dirigenter. Det kom ingen andre forslag
fra salen.
Sak 1:
- Valg av referenter. Odd Inge Aas og Camilla Fidje ble valgt som referenter.
- Valg av protokollunderskrivere. Karianne Alsvik og Aslak Aanestad ble valgt til å
skrive under protokollen
- Valg av regler for landsmøte: Forslaget til «reglement for forhandlinger på landsmøte»
ble vedtatt, med endringer om at medlemmer av Barne- og Ungdomsrådet fikk
stemmerett.

Sak 2:
- Alte leste gjennom utkkastet til vedtekter for NLMUng.
o Hun la frem forslag til nytt kulepunkt under § 3.2: «Landsstyret i NLMUng»
o Hun presiserte § 3.2 kulepunkt 3: NLMUng ønsker at voksne skal engasjere
seg i organisasjonen, men samtidig sikre at det er barn og unge som i hovedsak
skal utgjøre landsmøtet.
o Hun presiserte også § 8.1. Ønsker muligheten for språklig endring i
vedtektene.
Christian B. Gusland: Han satte spørsmålstegn ved § 1.3. Han synes ikke det kom
tydelig nok frem at NLMUng er en egen organisasjon. Han ønsket å endre § 1.3. og
foreslo å fjerne hele punktet.
Eirik Brekke Hauge: Han understrekte viktigheten av å holde seg til det NLM vedtar, for
vi er en datterorganisasjon av den. Han tok også til orde for at direktemedlemmer bør ha
stemmerett. Det er viktig at det er to unge delegater som velges som utsendinger.
Ole Thomas Fidjeland: Han var ikke et delegat på landsmøtet, men ansatt i NLMUng.
Han spurte om han hadde talerett på dette møtet og møtene som kommer.
Alte: han har ikke det. Som ansatt kan man velges som utsending. Men han har ikke taleog stemmerett i kraft av å være ansatt.
Geir Henning Tunheim: Han stilte spørsmål til § 5.2. siste setning: «ansatte i NLMUng
kan ikke være medlemmer av kontrollkommiteen». Er det ansatte i NLMUng sentralt det
er snakk om, eller ansatte i hele organisasjonen?
Alte: Det er ansatte sentralt i NLMUng som menes.
Alte: presiserte § 1: formål og lojalitet til NLM. Det er vanlig i andre ung-organisasjoner
med lojalitet til moderorganisasjonen. Noe vi også ønsker å ha.
§ 3.2. punkt 3: vi ønsker voksnes engasjement og barn og unges engasjement. Vi ønsker å
fremme engasjement blant barn og unge over 12 år.
Mathias Espeland: Han mente § 1.1. siste leddsetning var litt upresis: «gjøre han
kjent…» Fremmet forslag om å endre «Han» til «Jesus». Han la inn et skriftlig
endringsforslag.

Christian B. Gusland: presiserte sine meninger om § 3.2. punkt 3. Han understreket
viktigheten av at det er de unge i lokallagene som skal bestemme hvem som skal være
utsendinger til landsmøtet. Ved å gi direktemedlemmer stemmerett har vi ikke kontroll
over hvem som melder seg inn og dermed får stemmerett.
Alte: Hun forklarte hvorfor forslaget er som det er. Grunnen til at de vekter stemmene til
direktemedlemmene er for å hindre kupp eller lignende.

Stemming over endringsforslagene til vedtektene:
- § 1.1: «NLMUng er Norsk Luthersk Misjonssamband Barne- og Ungdomsarbeid og
har til formål å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og internasjonalt, ved å
lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som veien, sannheten og
livet»
o Kommentar fra Alte til forslaget: Styret snakket om det og savnet Jesu navn
nevnt. Synes det er et godt forslag.
o Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
-

§ 3.2 tillegges et nytt kulepunkt: «Landsstyret i NLMUng»
o Foreslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.

-

§ 3.2 Kulepunkt nr. 3 («Direktemedlemmer …») ble foreslått fjernet.
o Endringsforslaget falt. Punktet blir stående.

-

§ 5.2. endring i siste setning: «ansatte i NLMUngs hovedadministrasjon».
o Endringen ble enstemmig vedtatt.

Stemming over vedtektene for NLMUng.
- Vedtektene med de vedtatte endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 3:
Valg av landsstyret:
- Alte forklarte hvorfor det er Barne- og Ungdomsrådet i NLM som har vært
valggommite, og hvorfor de har instilt seg selv til landsstyret.
o Presentasjon av de foreslåtte kandidatene: Gunnar Loland, Gunnlaug
Kristoffersen, Linda Ydstebø, Margunn Østebø, Magnus Mjelstad, Liv Marit
Egeland Pettersen, Steffen Stensland, Ashild Alte.
Gunnar Indrebø:I vedtektene står det at styreleder skal velges direkte. Han lurte på
hvordan dette skal løses.
Alte: Omstendighetene har gjort at landsmøtet ønsker å konstituere seg selv denne
gangen. Alle medlemmer blir valgt inn frem til neste landsmøte. I forkant av det første
ordinære landsmøte, skal en valgkommite ha kommet med forslag til alle valg.
Steffen Stensland: NLMs generalforsamling valgte inn 5 faste medlemmer til Barneog Ungdomsrådet og Stensland foreslo at de fikk tilitt igjen. Han anbefalte spesielt
Gunnar Loland.

Christian B. Gusland: stilte spørsmål til hvorfor i sakspapirene står at kandidatene
velges for perioden 2012-2015. Han ønsket en klarhet i dette, siden det ble sagt at de
skal velges for 1 år.
Alte: presiserte at kandidatene bare velges frem til første ordinære landsmøte.
Delegat - utsending i sensitivt arbeid: Anbefalte folk å stemme på Liv Marit
Pettersen. Presiserte viktigheten av en voksen representant.
-

Før neste valg overbragte Kari Margrete Solvang en hilsen fra Norsk Luthersk
Misjonssamband. Hun gratulerte med dagen, og sa at i dag hadde det skjedd noe
historisk og fantastisk. Hun leste en bønn fra Bibelen om styrke og innsikt for den nye
organisasjonen.

Resultat av valg til landsstyret:
- Gunnar Loland 44stemmer
- Liv Marit Pettersen 43stemmer
- Åshild Alte 41stemmer
- Margunn Østebø 37 stemmer
- Gunnlaug Kristoffersen 29 stemmer
Vara:
1. Steffen Stensland
2. Magnus Mjelstad
3. Linda Ydstebø

Valg av valgkommite:
- Presentasjon av kandidatene: Kari Birkedal, Rune Espevik, Frida Kristine Moldekleiv,
Eirik Stensland, Anders Egil Straume, Gudrun Riska Torsen, Harald Valderhaug,
Anders Våge
Geir Henning Tunheim: Kom med benkeforslag av Sven Arne Lundeby. Han er 26
år, kommer fra Region Sør og jobber som ungdomssarbeider ved Drottningborg vgs.
Han har også en stor omgangskrets. Foreslo også å stemme på Anders Egil Straume.
Resultat av valg til valgkommiteen:
- Sven Arne Lundeby; 42 stemmer
- Anders Egil Straume; 39 stemmer
- Kari Birkedal; 30 stemmer
- Rune Espevik; 28 stemmer
- Harald Valderhaug; 26 stemmer
Vara:
1. Gudrun Riska Thorsen
2. Eirik Stensland
3. Frida Kristina Moldekleiv
To stemmer ble forkastet.

Valg av kontrollkommiteen:
- Alte beklaget at det ikke var flere kandidater. Presentasjon av de 4 kandidatene: Odd
Inge Aas, Maria Celine Lundeby, Olav Erik Dahl, Ola Johan Settem
Resultat av valg til kontrollkommiteen:
- Odd Inge Aas; 42 stemmer
- Maria Celine Lundeby; 39 stemmer
- Ola Johan Settem; 37 stemmer
Vara:
1. Olav Erik Dahl.
En stemme ble forkastet.

Åshild takker for historiens første landsmøte i NLMUng. Det største oppdraget man kan ha er
å fortelle andre om Jesus.

