
 
 
 

 
Protokoll 

  

LANDSMØTE 2019 
NLM UNG 

 
 
 

Fredag 25. oktober 
 

Fjellhaug Utdanningssenter 
Oslo 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

45 utsendinger, 6 direktemedlemmer registrert. 
 

  



2 
 

NLM UNG, SINSENVN. 25, 0572 OSLO • TELEFON 22 00 72 00 • ORG.NR. 999 063 756 
www.nlm.no/nlm-ung • ung@nlm.no 

SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  
 
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
 
SAK 2 – KONSTITUERING AV LANDSMØTET 
 
2.1 Forhandlingsreglement 
Forslag til vedtak: Forslaget til forhandlingsreglementet vedtas.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
 
2.2 Ordstyrer 
Forslag til vedtak: Marie Lindland og Vegard Heldal velges til ordstyrere. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad  
 
2.3 Referenter 
Forslag til vedtak: Anne Seierstad og Joachim Hodne velges til referenter. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
 
2.4 Underskrive protokoll 
Forslag til vedtak: Hanne Osen og Per Magnus Austnes velges til å underskrive protokoll.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
 
SAK 3 – Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2018 
 
Tarjei Tørre Asprusten presenterte noen utdrag fra årsrapporten for 2018.  
 
Økning i medlemstall fra 2013 til 2018. I løpet av det siste året har medlemstallet hatt en 
liten men stabil nedgang.  
Medlemmene våre utløser mye midler i statsstøtte som vi kan bruke i arbeidet vårt. Derfor 
er arbeidet for å melde inn nye lag viktig.  
Nedgangen i givertall vi så i fjor har snudd i år. Håper å fortsette denne utviklingen.  
NLM ung har siden sitt forrige landsmøte arbeidet i tråd med strategien som ble vedtatt der. 
Den består av fire retninger, ut ifra misjonsbefalingen. 
 

1. Ut i Norge – Fremdeles tar folk kontakt med NLM ung og vil flytte til plasser med 
få kristne for å starte kristent arbeid av forskjellige slag, i sammenheng med 
Ung:Tro-prosjektet. Det oppmuntres fremdeles til å ta kontakt dersom man er 
interessert i dette. 

2. Ut i verden – Økt arbeid, og givertallene til Siembra øker.  
3. Inn i fellesskapet – Ung:Leder-programmet og utviklingen av nye ledere er 

essensielt for vår organisasjons framtid. Man merker seg at det trengs voksne 
som engasjerer seg i dette arbeidet. Man oppmuntrer også til at mennesker i alle 
aldre engasjerer seg som ungdomsledere i organisasjonen, for at flere 
ungdommer skal bli sett. 

4. Inn i troen – NLM ung utvikler mange forskjellige slags ressurser som hjelper barn 
og unge inn i troen. iTro.no er Norges tredje største kristne nettsted, med 
gjennomsnittlig 33876 ulike besøkende i løpet av en måned. Nettstedet er lett 
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tilgjengelig for ungdom, og er et arbeid som NLM ung er veldig stolte av og som 
det satses på. 

 
Vi er også veldig gode på å lage arrangement, kanskje mindre gode på å legge ned ting, selv 
om det ikke er lurt å holde det gående?  
 
Årsregnskapet for 2018: 
Gått ned litt på inntekt mindre støtte fra NLM sentralt, men også ned på driftskostnader 
færre arbeidstimer og honorarer. Litt bedre regnskap enn i 2017, og UL har hatt en veldig 
positiv utvikling. 
 
Kommentarer: Ingen kommentarer til gjennomgangen. 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap uten kommentarer.  
 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon  
 
SAK 4 – Rapport fra kontrollkomité 
 
Deler av beretningen fra kontrollkomitéen ble lest opp av dirigentene. 
 
Ingen kommentarer.  
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.  
 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
 
SAK 5 – Forslag om endring i NLM ungs vedtekter 
 
5.1 Endring av vedtektene  
 
NLM ungs landsstyre foreslår at man endrer NLM ungs vedtekter slik at organisasjonen går 
fra å avholde landsmøte hvert år, til annethvert år i stedet. 
 
Tarjei Tørre Asprusten forklarte hvorfor dette blir foreslått: 
Det blir litt lite kontinuitet, ettersom det har vært store endringer hvert år. De som velges 
for ett år, rekker knapt å bli varme i trøya. Vi har lyst å bli et godt styre, og kontinuitet gir 
trygghet. Slagside: man velges for lengre periode, kanskje er det mer krevende?  
 
Forslaget innebærer endring av § 3.1, og § 3.3 e, f, og g.  
 
Endringene er uthevet i vedtektene med rød skrift. Original ordlyd er i normal skrift. 
 
3.1. NLM ung holder landsmøte hvert år på det stedet landsstyret bestemmer.  
3.1. NLM ung holder landsmøte annethvert år på det stedet landsstyret bestemmer.  
 
e. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges 
hvert år for to år. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for ett år 



4 
 

NLM UNG, SINSENVN. 25, 0572 OSLO • TELEFON 22 00 72 00 • ORG.NR. 999 063 756 
www.nlm.no/nlm-ung • ung@nlm.no 

ved eget valg. 
e.   Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges 
annethvert år for fire år. Styreleder velges for fire år ved eget valg. Varamedlemmer velges 
for to år ved eget valg. 
 
f. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for 
to år, idet to og tre velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. 
f.    Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for fire 
år, idet to og tre velges vekselvis annethvert år. Varamedlemmer velges for to år. 
 
g. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges 
for to år, idet en og to velges vekselsvis hvert år. Varamedlemmer velges for ett år.  
g.   Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges 
for fire år, idet en og to velges vekselsvis annethvert år. Varamedlemmer velges for to år. 
 
I tillegg presenterer styret et endringsforslag fra region nordvest. De mener det er bedre om 
styreleder velges annethvert år i stedet for fjerdehvert år, slik at andre i styret kan rykke opp 
til styreleder. Dette påvirker kun punkt e i forslaget ovenfor. 
 
Forslaget er som følger: 
 
e.   Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges 
annethvert år for fire år. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges for 
to år ved eget valg. 
 
Kommentarer: 
Flere utsendinger og direktemedlemmer tok ordet i denne saken og det var ulik oppfatning 
om leder burde velges for to eller fire år. Endringen med landsmøtet annethvert var det 
generell positiv stemning for. 
  
Ordstyrer forklarer saksgangen: Først stemmes det over om det skal skje en endring, 
deretter om hvilken endring det skal være. Nåværende vedtekt gjelder om ikke 2/3 flertall 
for endring. 
Avstemming skjer med håndsopprekking. 
  
Avstemmingen viser over 2/3 flertall for, det betyr at det blir endring i vedtektene. 
 
Deretter stemmes det over de to forslagene som gjelder ledervalg – skal det skje hvert andre 
eller fjerde år. 
 
Avstemming viser over 2/3 flertall for at ledervalg avholdes hvert andre år. 
 
Vedtak: Styrets forslag til endring i vedtektene vedtas i § 3.1, og § 3.3 f og g. § 3.3 e vedtas 
med foreslått endring om ledervalg hvert andre år.  
 
Vedtatt nye vedtekter er som følger angående § 3.1, § 3.3 e, f og g: 
 
3.1. NLM ung holder landsmøte annethvert år på det stedet landsstyret bestemmer.  
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e.   Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To medlemmer velges 
annethvert år for fire år. Styreleder velges for to år ved eget valg. Varamedlemmer velges 
for to år ved eget valg. 
 
f.    Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. Medlemmene velges for 
fire år, idet to og tre velges vekselvis annethvert år. Varamedlemmer velges for to år. 
 
g.   Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. Medlemmene velges 
for fire år, idet en og to velges vekselsvis annethvert år. Varamedlemmer velges for to år. 
 
5.2 Forlengelse av valgperiode  
 
Siden vedtektene ble endret slik at landsmøtet fremover skal avholdes annethvert år, må det 
gjøres noe med de sittende medlemmene som er valgt inn for perioden 2018-2020. 
Forslaget er at de etter spørsmål fra valgkomité forlenger sin periode til 2021.  
 
Even Kleppa, leder av valgkomite: Ber landsmøtet vedta at de som har sagt ja til å sitte i 
2020-2021 (de som egentlig skulle ut i 2020). Noen har takket nei til dette. De blir erstattet 
av respektive varamedlemmer. Ber om at landsmøtet vedtar forslaget om forlenget periode.  
 
Ingen kommentarer.  
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar at valgperioden for alle sittende faste medlemmer av 
landsstyret, valgkomité og kontrollkomité blir forlenget fra 2018-2020, nå til å gjelde til 
2018-2021. 
  
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Even fortsetter med nytt forslag: Vi vil oppjustere antall varamedlemmer til fem i dag, selv 
om vi bare har fire i dag, går tilbake til fire neste gang. Dette fordi to av dagens faste 
medlemmer går ut av styret i 2020. 
 
Ingen kommentarer.  
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet 2019 velger fem varamedlemmer til landsstyret i stedet for 
fire. 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
SAK 6 – Valg  
 
Alle valg til styret og komitéer ble gjort skriftlig. Valg av styremedlemmer  
 
6.1 Valg av faste medlemmer av landsstyret 
 
Valget til styret ble gjort i to omganger, først ble de tre faste medlemmene for styret valgt. 
Av de resterende kandidatene ble så fem varamedlemmer valgt.  
 
Even Kleppa, leder valgkomiteen presenterte kandidatene. De har hatt møter på Skype, og 
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kandidatene er kjent med de vedtatte vedtektsendringene.  Det er forsøkt å få til en 
rettferdig spredning av region, kjønn og alder.  
 
Kommentarer/anbefalinger:  
 
Flere tok ordet for å anbefale kandidater til landsstyret og berømmet valgkomiteens jobb. 
 
Resultat fra valg av faste styremedlemmer: 
 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Eilin Aasland 3 Stiller til varamedlemvalg 

Eivind Bø 14,3 Stiller til varamedlemvalg 

Sunniva Fuglestveit 8 Stiller til varamedlemvalg 

Andreas Gjøra 3 Stiller til varamedlemvalg 

Mons Gunnar Selstø 30,4 Valg som fast medlem for fire år 

Ragnhild Naterstad 2 Stiller til varamedlemvalg 

Aina Seilskjær Granberg 9,1 Stiller til varamedlemvalg 

Lene Malde 1 Stiller til varamedlemvalg 

Dordi Anna Apeland 20,2 Valg som fast medlem for fire år 

   

Tot. antall gyldige 
stemmer 

45 utsendinger, 5 
direktemedlemm
er 

Ingen stemmesedler forkastet 

 
Mons Gunnar Selstø og Dordi-Anna Apeland ble valgt som faste medlemmer av NLM ungs 
landsstyre for fire år. 
 
6.2 Valg av varamedlemmer til landsstyret 
 
Even Kleppa presenterer kandidatene, og informerer om at de er kjent med de vedtatte 
vedtektsendringene. 
 
Av de resterende styremedlemskandidatene ble så fem varamedlemmer valgt.  
 
Kommentarer/anbefalinger:  
 
Det ble kommentert at årets varamedlem valg er viktig fordi flere kommer til å møte fast i 
siste del av sin periode. Det ble også kommentert at man må sørge for kjønnsbalanse. 
 
Resultat fra valg av varamedlemmer: 
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Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Eilin Aasland 27,1 Valgt som 5. varamedlem 

Eivind Bø 35,2 Valgt som 4. varamedlem 

Sunniva Fuglestveit 40,3 Valgt som 1. varamedlem 

Andreas Gjøra 38,2 Valgt som 2. varamedlem 

Ragnhild Naterstad 18,2  

Aina Seilskjær 
Granberg 

36,3 Valgt som 3. varamedlem 

Lene Malde 21,2  

Tot. antall gyldige 
stemmer 

45 utsendinger, 3 
direktemedlemmer 

2 stemmesedler ble forkastet, 1 
utsending og 1 direktemedlem. 

 
Sunniva Fuglestveit, Andreas Gjøra, Aina Seilskjær Granberg, Eivind Bø og Eilin Åsland ble 
valgt som henholdsvis 1.,2.,3.,4., og 5. varamedlem av NLM ung landsstyre for to år. 
 
6.3 Valg av valgkomité 
 
Even Kleppa presenterer kandidatene, og informerer om at de er kjent med de vedtatte 
vedtektsendringene.  
Det skulle velges to fastemedlemmer for fire år og to varamedlemmer for to år. 
 
Kommentarer/anbefalinger:  
 
Noen kandidater ble anbefalt til valgkomiteen, og det ble bedt om å vite hvor de sittende 
medlemmene av valgkomiteen kommer fra, for å sikre god geografisk spredning. 
 
Resultat fra valg av valgkomité: 
 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Synnøve Røysland 33,5 Valgt som 1. varamedlem for to år 

Arne Meier 21,3 Valgt som 2. varamedlem for to år 

Øyvind Sollien 35,5 Valgt som fastmedlem for fire år 

Silje Espeland 40,4 Valgt som fastmedlem for fire år 

Ragnhild Handeland 10  

Georg Kolnes 15,1  

Håvard Andreas Evensen 12,1  

Karoline Mathea 
Seljenes 

14,2  
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Totalt antall gyldige 
stemmer 

45 utsendinger, 5 
direktemedlemmer 

Ingen stemmesedler forkastet 

Silje Espeland og Øyvind Sollien ble valgt som faste medlemmer for fire år til 
valgkomiteen. Synnøve Røysland og Arne Meier ble valgt som henholdsvis 1. og 2. 
varamedlem for to år. 
 
6.4 Valg av kontrollkomité 
 
Even Kleppa presenterer kandidatene, og informerer om at de er kjent med de vedtatte 
vedtektsendringene. Det skal velges to faste medlemmer for fire år og to varamedlemmer 
for to år.  
 
Det påpekes at Ingvild Veggeland ikke er på stemmeseddelen. Alle stemmende bes skrive 
henne på lappen. 
 
Kommentarer/anbefalinger: 
  
Det kom forslag om å stemme på to kandidater i stedet for fire som ble foreslått. 
 
Forslaget om endring av valggjennomføringen vedtas enstemmig. Det stemmes på to 
kandidater,  
 
Resultat fra valg av kontrollkomite: 
 

Kandidat Ant. stemmer Merknad 

Judith Emelie 
Hageberg 

6,1  

Ingvild Veggeland 18,1 Valgt som fast medlem for fire år 

Mathias Lohne 9,1  

Terje Fauske 28 Valgt som fast medlem for fire år 

Livar Apeland 4,1  

Ole-Eivind Osestad-
Røvik 

15 Valgt som 1. varamedlem for to år. 

Karoline Lodden Næss 10,2 Valgt som 2. varamedlem for to år. 

 Totalt antall gyldige 
stemmer 

45 utsendinger, 3 
direktemedlemmer 

En forkastet stemmeseddel 

 
Terje Fauske og Ingvild Veggeland ble valgt som faste medlemmer for fire år til 
kontrollkomiteen. Ole-Eivind Osestad-Røvik og Karoline Lodden Næss ble valgt som 
henholdsvis 1. og 2. varamedlem for to år. 
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SAK 7 – Samtale om NLM ungs internasjonale engajsement 
 
Hans Kristian Skaar og Nils Kåre Bøe innledet til en samtale om NLM ungs internasjonale 
engasjement. 
 
Hans Kristian: For 7 år siden ble NLM ung stiftet, og ble en organisasjon som også jobber 
utenlands: Vi ble en internasjonal organisasjon. Vi har fått tettere samarbeid med 
samarbeidskirker, oversatt ressurser til andre språk, flere misjonærer som arbeider rettet 
mot unge, og nye TeFT-team. Tema for UL 2020 er «Global». Kan vi ta det internasjonale 
engasjement et hakk opp? Landsmøtet har nå mulighet til å påvirke dette arbeidet.  
 
Nils Kåre: Vi ønsker å prege det som skjer i utlandet, vekke et ansvar for misjon for barn og 
unge, og at de unge på våre misjonsfelt kan bli kjent med Jesus. Siembra, Barnas 
Misjonsprosjekt og iTro løftes fram. Arbeidet i dag går i mange forskjellige retninger. Vi 
ønsker en mer tydelig retning der de forskjellige tingene vi arbeider med er mer samlet, og 
blir en felles retning som er lettere å samles om og engasjeres rundt. Hvordan vekke 
engasjement hos flere? Vi vil ha innspill fra dere, hva tenker dere? Vi vil ha samtale, men 
først presentere hva vi tenker:  
 
1. Utgangspunkt: Oppdraget kommer fra Jesus, og vi går på hans ord og med hans løfter 
2. Vi vil fokusere på barne- og ungdomsprosjektene på NLMs misjonsfelt 
3. Vi vil engasjere oss der behovene er størst, blant de minst nådde 
4. Vi jobber med et helhetlig arbeid   

a. med en kombinasjon av evangelisering og bistand 
b. ut fra bistandsfaglige prinsipper: langsiktige forpliktelser, lokalt samarbeid, 
gjensidighet, nærvær, i tråd med FNs bærekraftsmål 

5. Vi ønsker å formidle at enkeltprosjekter er en del av en større sammenheng.  
6. Vi ønsker å skape gjensidige relasjoner 
7. Vi ønsker å engasjere barn, ungdom og unge voksne i Norge til å engasjere seg gjennom 

team, givertjeneste, bønn, holde seg oppdatert/bli gira på misjon 
 
Hva tenker dere? Gå sammen i grupper, snakk om strategien og hvordan den kan oppnås.  
 
Innspill: 
 
Mange utsendinger og direktemedlemmer kom med innspill til dette. Positivt at NLM ung vil 
ta tak i det internasjonale arbeid de er involvert i. Ble stilt spørsmål omkring hvorfor det var 
viktig å jobbe med FNs bærekraft mål, og om det ikke kunne være en motsetning mellom det 
å jobbe med barn og unge og det å satse på de unådde. Flere problematiserte denne 
spenningen. Det ble også understreket at man må sørge for at dette er ikke er initiativ som 
kobles fra NLM.   
 
Hans Kristian Skaar takket for gode samtaler, dette er grunnen til at jeg er i NLM. Grunnen 
for at begrepet «de minst nådde» er tatt med er fordi det er en del av NLMs strategi. 
Dersom noen vil endre dette, er plassen GF 2021. 
Hvis vi gjennomfører disse 7 punktene, vil det være den største mosjonsaktiviteten som en 
ung-organisasjon gjør i verden.  
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Samtalen tas med videre i NLM ungs internasjonale engasjement. 

Dirigenter takket for seg, før Landsmøtet ble avsluttet av Tarjei Tørre Asprusten. 

Godkjenning av referat av NLM ungs landsmøte 25.oktober 2018. 
Hanne Osen og Per Magnus Austnes ble valgt til å underskrive protokollen: 




