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Gunnar Loland ønsket velkommen til Landsmøte 2015 og innledet med en kort åpning. 

SAK 1- GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad. 
Forslag vedtatt uten merknad, ved akklamasjon. 

SAK 2 - KONSTITUERING AV LANDSMØTET 

2.1 Forhandlingsreglement 
Forslag til vedtak: Forslag til forhandlingsreglement vedtas for Landsmøte 2015 
Forslag vedtatt uten merknad, ved akklamasjon. 

2.2 Dirigenter 
Forslag til vedtak: Mathias Espeland og Jan Gunnar Mattingsdal velges til ordstyrere 
Forslag vedtatt uten merknad, ved akklamasjon. 

2.3 Referenter 
Forslag til vedtak: Anders Dirdal og Thea Solberg velges til referenter 
Forslag vedtatt uten merknad, ved akklamasjon. 

2.4 Underskrive protokoll 
Forslag til vedtak: Silje Birkedal og Kristine Tollheim 
Forslag vedtatt uten merknad, ved akklamasjon. 

SAK 3-GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 

Gunnar Loland presenterte årsmeldingen for 2014. 

Hans Kristian Skaar presenterte regnskapet for 2014. Han kommenterer at cirka 50% av 
budsjett- og regnskapssummene er en effekt av UL. Kollekt-inntekter er ikke inkluderte i 
regnskapet. 

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap uten kommentarer. 

Kommentarer: 
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Det ble kommentert at bare halvparten av lagene er står som tellende og søker om 
støtte, det betyr at NLM ung og lagene går glipp av mye penger. Dette må vi jobbe bedre 
med. 

Styreleder Gunnar Loland kommenterer og er enig ift. kommentar til tellende lag. Disse kan 
registrere seg på nettsidene til NLM eller åta en telefon og få hjelp til registrering. 

Vedtak ble enstemmig vedtatt. 

SAK 4 - RAPPORT FRA KONTROLLKOMITE 
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Dirigentene leste opp kontrollkomiteens rapport. 

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til etterretning. 

Vedtak ble enstemmig vedtatt. 

SAK 5 - Statusrapport 

Daglig leder, Hans Kristian Skaar, la frem en statusrapport om NLM ungs arbeid, med vekt på 
driften til nå i 2015. 

Saken blir behandlet, og referert, sammen med sak 6. 

SAK 6 - INNLEDENDE SAMTALE OM FELLESSKAP PÅ TVERS AV 
GENERASJONENE . 

Hans Kristian Skaar presenterte innledning rundt temaet «Fellesskap på tvers av 
generasjonene». 

Noen momenter fra innledningen: 
Han kommenterte den dramatiske nedgangen i antall barne- og ungdomslag de siste 31 
årene, etter å ha observert en sterk vekst frem til 80-tallet. Dette gjelder ikke bare NLM men 
også andre organisasjoner. Hva har gått galt? 
De ulike aldersgruppene grupperer seg i større grad, og holder seg segregert. Bibelen, 
derimot, impliserer viktigheten av at alle aldersgrupper inkluderes i menigheten. Det er 
neppe meningen at unge kristne skal sitte isolerte på ungdomslag/klubber. Bibelen lærer at 
vi som er voksne har ansvar for de neste generasjoner og slektsledd, og at vi som kristne 
utgjør en kropp av ulike legemer som er avhengige av hverandre. Dette er et kollektivt 
ansvar. Han fortalte at 90% av de som ender opp som aktive kristne har hatt regelmessig 
kontakt med eldre kristne. Unge i dag lengter etter forbilder i Kristus. Dette er en 
oppfordring til eldre. 

Til de voksne: På vegne av NLM Ung drømmer vi om at dere vil være med på dette her - at 
dere vil være med oss i dette samarbeidet. 

Landsmøtet tok dermed formelt sett en pause for å kunne involvere alle oppmøtte i en 
samtale rundt de gjennomgåtte emnene - og ikke bare delegater og medlemmer av NLM 
Ung. Et sammendrag av samtalen er vedlagt nederst i det fulle referatet, men skal ikke 
formelt anses som en del av del av Landsmøteprotokollen. 

Emnet ble også diskutert innen landsmøtet og mange utsendinger tok ordet. Mange voksne 
takket for at ungdommene ville ha de med i arbeidet og la vekt på at nå ble det de voksne 
ansvar å følge denne utfordringen opp. De yngre var med å bekrefte ønsket om flere voksne 
med i arbeidet og kom med konkrete utfordringer til å bidra. 

Forslag til vedtak: Landsmøtet tar samtalen og statusrapport fra sak 5 til etterretning 
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Vedtak ble enstemmig vedtatt. 

SAK 7 - VEDTEKTSENDRINGER 

Forslag til vedtak: 
(Ref. Saksdokumenter for de ulike endringsforslagene) 

Endringer på 
§3.3f: Enstemmig vedtatt. 
§3.3e: Enstemmig vedtatt. 
§3.2e: Enstemmig vedtatt. 
§3.3d: Enstemmig vedtatt. 
§4.2d: Enstemmig vedtatt. 

Alle forslagene til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt. 

SAK 8 VALG 

5.1 Valg av leder 
Yngve Litleskare Leine redegjorde for arbeidet utført av valgkomiteen i perioden, og 
presenterte kandidatene. Vidar Pettersen trakk seg fra valget i forkant av landsmøtet. 

Tarjei Tørre Asprusten ble foreslått som kandidat. 

Begge gjenstående kandidater ble anbefalt av flere delegater. 

Resultat fra valg av leder: 

Kandidat Ant. stemmer 

Magnus Mjelstad 72,6 
ViElaF PetteFseR 
Tarjei Tørre Asprusten 47,1 

Tot. antall gyldige 117 delegater 
stemmer 27 direktemedl. 

Magnus Mjelstad ble valgt til leder av styret. 

5.2 Valg av styremedlemmer 

Diskusjon: 

Merknad 

Valgt inn som leder 
Trakk seg i forkant av Landsmøtet. 

Benkeforslag. Føres over til styremedl. 
valg 
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Ingvald Andre Kårbø: Det kommenteres at sakspapirer ikke opplyser om hvem som har vært i 
styret i foregående periode og hvem som skal sitte videre. Ønsker at dette inkluderes i 
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fremtiden ettersom styret tross alt skal være en sammensetning av kompetanser. 

Gunnar Lo/and redegjør for den forespurte informasjonen. 
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Flere delegater var fremme og anbefalte enkelte kandidater. Generelt fikk valgkomiteen mye 

skryt for å stille med mange gode kandidater til styrevalget. 

Valgkomiteen fikk kritikk for å ha 4 kandidater bosatt i Oslo. 

Yngve Litleskare Leine kommenterer at selv om mange er bosatt i Oslo har de sin bakgrunn 

fra og tilknytning til andre deler av landet. 

Avtroppende styremedlemmer ble takket for innsatsen av Gunnar Loland, og Hans Kristian 

Skaar takket styreformann Gunnar Loland som også går ut av styret. 

Resultat fra valg av styremedlemmer: 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Tarjei Tørre Asprusten 64 Valgt inn i styret. 

Maria Birkedal 44,8 Føres over til vara-valg 

Lovise Marlene Kristoffersen 12,1 Føres over til vara-valg 

4,1 Føres over til vara-valg 

1 Føres over til vara-valg 

58,1 Valgt inn i styret. 

9,3 Føres over til vara-valg 

34,3 Føres over til vara-valg 

17,3 Føres over til vara-valg 

Sigrid Meling 

Ragnhild Naterstad 

Mons Gunnar Selstø 

"Utsending i sensitivt arbeid"
Barbro Johanne Svendsen 

Karsten Tollheim 

Eilert Fredly 4,4 Benkeforslag. 

Tot. antall gyldige stemmer 121 delegater 

37 direktemdl. 

Tarjei Tørre Asprusten og Mons Gunnar Se/stø ble valgt inn som faste medlemmer i styret. 

5.3 Valg av varamedlemmer 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Maria Birkedal 89 Valgt inn som vara 

Lovise Marlene Kristoffersen 45,1 

Sigrid Meling 59,2 Valgt inn som vara 

Ragnhild Naterstad 12,4 

40,6 

84 Valgt inn som vara 

50,1 Valgt inn som vara 

"Utsending i sensitivt arbeid"
Barbro Johanne Svendsen 

Karsten Tollheim 

Tot. antall stemmer 93 delegater 
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I Forkastede 
121 direktemdl. 

4,2 

Avstemmingen gav følgende: 
1. varamedlem Maria Birkeda/, 2. varamedlem Barbro Johanne Svendsen, 3. varamedlem 
Sigrid Meling og 4. varamedlem Karsten Tal/heim. 

5.4 Valg av valgkomite 
Resultat fra valg av valgkomite: 

Yngve Litleskare Leine presenterte kandidatene. 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 
Hanne Gjerpe Asp 108,8 Valgt inn for 2 år 
Camilla Fidje 95 Valgt inn for 2 år 
Andreas Norbye 105,7 Valgt inn for 2 år 
Ragnar Nørstrud 66,6 Valgt inn som varamedlem 
Paul Reidar Odeh 86,6 Valgt inn for 1 år 
Lars Inge Stautland 67,4 Valgt inn som varamedlem 
Lars Martin Flekstad Vik 69,4 Valgt inn for 1 år 

Tat. antall stemmer 117 delegater 
29 direktemdl. 

Avstemningen gav følgende: 
Hanne Gjerpe Asp, Camilla Fidje og Andreas Norbye ble valgt inn for to år. 
Paul Reidar Odeh og Lars Martin F/ekstad Vik ble valgt inn for ett år. 
Lars Inge Staut/and ble valgt til 1. varamedlem og Ragnar Nørstrud ble valgt til 
2. varamedlem. 

5.5 Valg av kontrollkomite 

Yngve Litleskare Leine presenterte kandidatene. 

Resultat fra valg av kontrollkomite: 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Vegard Ask 26,8 
Per Inge Belt 69,5 Valgt inn for 2 år 
Erlend Kjærnsrød 82,2 Valgt inn for 2 år 
Elisabeth Luhr 30,8 Valgt inn som vara for ett år 
Linda Ydstebø 38,5 Valgt inn som vara for ett år 

Tat. antall stemmer 121 delegater 
29 direktemdl. 
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I Forkastet 10,1 

Avstemningen gav følgende: 
Per Inge Belt og Erlend Kjærnsrød ble valgt inn for to år. 
Linda Ydstebø ble valgt til 1. varamedlem og Elisabeth Luhr ble valgt til 2. varamedlem. 

Gunnar Loland rundet av landsmøtet og takket for alle som deltok. 

Godkjenning av protokoll: 

0 ~lo, 10.q.,~ 
(Sted og dato) 

Kristine Tollheim 
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