
Referat fra NLM Ung 

Landsmøte 2013 

BYGGE GUDS RIKE 
Torsdag 24.oktober til og med lørdag 26.oktober, Oslo 

NLMung 



SAK Gunnar Loland ønsker velkommen til NLM ungs første ordinære landsmøte og 
forklarer saksgangen. Loland refererer til strategidokumentet for NLM ung; det 
som samler oss er interessen av å gjøre Jesus kjent som veien, sannheten og livet, 
og utbre Guds rike blant barn og unge i Norge og internasjonalt. Innledningen til 
landsmøtet ble avrundet med bønn. 

Oppmøte:162 stykker 
Delegater: 91 
Direktemedlemmer: 4 

1. Godkjenning av innkalling 
Torsdag Innkalling godkjent uten innvendinger. 
24. okt. 

2. Godkjenning av saksliste 

Torsdag Saksliste godkjent uten innvendinger. 
24.okt. 

3. Konstituering av årsmøtet 
Gunnar Loland forklarer at vi trenger flere ordstyrer på grunn av at landsmøtet går 
over flere dager. 

Torsdag 
24. okt. 

3.1 

Torsdag 
24. okt. 

3.2 

Torsdag 
24. okt. 

3.3 

Valg av ordstyrer 

Gunnar Loland, Geir Henning Tun heim, Kari Margrethe Solvang og Erlend 
Kjærnsrød ble valg til ordstyrere. 
Valg av referent 

Elin Austbø, Anders Dirdal og Camilla Fidje ble valgt til referenter. 
Gjermund Nordhus, Narve K. Nystøyl og Marianne Thormodsæter ble valgt til 
skrivegruppe. 

Valg av noen til å godkjenne protokoll 

Torsdag Steffen Stensland og Karoline Lodden Næss ble valgt til å skrive under protokollen. 
24. okt. 

4. Godkjenning av årsmelding for 2012 

Lørdag 
26. okt. 

Styreleder Gunnar Loland presenterer årsmeldingen. 
Underskrift av protokollen for 2012 kom altfor sent. Styret ved styreformann 
beklager dette. 
Ordstyrer åpner for innspill fra landsmøtet. 

Landsmøtet godkjenner årsmeldingen uten kommentarer. 

5. Presentasjon av beretning fra kontrollkomite 
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Lørdag 
26. okt. 

Leder for kontrollkomiteen, Ola Johan Settem, presenterer rolle og mål med 
komiteen og deretter kontrollkomiteens årsberetning. 
Ordstyrer åpner for innspill fra landsmøtet. 

Forslag til vedtak fra kontrollkomiteen: 
1. Landsmøtet tar Kontrollkomiteens rapport til etterretning. 
2. Landsmøtet ber landsstyret om å skjerpe inn rutinene for innkalling til 

landsmøtet. 
3. Landsmøtet ber landsstyret vurdere om landsmøtet i 2014 skal vedta en 

strategi- og handlingsplan. 

Kommentarer /Spørsmål 
Gunnar Loland: 
Takker for kontrollkomiteens innsats og for en grundig og god rapport. Takker for 
at kontrollkomiteen har tatt hensyn til at det er en ny organisasjon, og prøvd å 
forstå dens rolle på en bra måte. 
Har følgende kommentarer til punkt I og li som Kontrollkomiteen lister opp på side 
2 i årsberetningen: 
Punkt 1. Styret er enig i at innkallingen kom for sent. Vil forbedres til neste år. 
Punkt 2. Styret mener NLM Ung har en strategi som er forpliktet på NLMs strategi. 
Da organisasjonen ble opprettet på GF 2012 ble det vedtatt en egen strategi for 
NLM Ung basert på 10/25 prosjektet. 

Kommentarer til vedtektsforslag 3: 
Mener 10/25 prosjektet (fra 2012-2018) ligger til grunn for strategi og 
handlingsplan. Mener det ikke er bra å måtte vedta en handlingsplan hvert år. Ber 
Ola Johan Settem komme med svar til dette. 

Svar fra Ola Johan Settem: 
Er enig i at NLM Ung har strategi som fremgår av vedtak fra GF 2012. Viser til 
formulert strategi for NLM Ung side 4 i strategi og handlingsplan. Det er 
administrasjonen som har utarbeidet denne og den er ikke vedtatt av NLM Ungs 
landsmøte. Hadde vært å foretrekke om landsmøtet til NLM Ung vedtok et 
tilsvarende dokument med gyldighet for en lengre periode. 
Presiserer at kontrollkomiteen bare ber landsmøtet vurdere et evt. vedtak. 

Gunnar Loland: 
Strategien fra 2012 - 2018 er svært generell og ikke tilstrekkelig grunnlag for 
økonomisk planlegging etc. Kontrollkomiteens oppgave er først og fremstå 
komme med rapport og ikke komme med vedtaksforslag. Det er opp til landsmøtet 
og komme med slikt. Mener derimot at punktene har gyldighet som bør vurderes, 
og takker kontrollkomiteen for dette. 

Votering over vedtak: 
1. Enstemmig vedtatt uten innsigelser. 
2. Enstemmig vedtatt uten innsigelser. 
3. Enstemmig vedtatt uten innsigelser. 
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6. 

Lørdag 
26. okt. 

6.1 

Lørdag 
26. okt. 

Valg 

Representant for valgkomiteen, Rune Espevik, presenterer de foreslåtte 
kandidatene: 

Tatt hensyn til kjønn, alder og regional tilhørighet for å sikre bredde. Navnene er 
listet opp i tilfeldig rekkefølge. 

Styreleder 
- Morten Sirevåg 
- Gunnar Loland 

Benkeforslag: 
Ingen forslag. 

Anbefalinger: 
Ingen anbefalinger. 

Styremedlemmer 
- Leif Kåre Kolnes 
- Astrid Rydland Aasen 
- Eirik Brekke Hauge 
- Margunn Østebø 
- Tarjei Tørre Asprusten 
- Åshild Alte Sagevik 
- Liv Marit Egeland Pettersen 

Benkeforslag: 
Ingen forslag. 

Anbefalinger: 
Geir Henning Tunheim: 

Takker valgkomiteen for gode kandidater. Ønsker kontinuitet i oppstarten av ny 
organisasjon og anbefaler dermed å stemme på styremedlemmer som har vært i 
styret frem til nå og som stiller til gjenvalg - Liv Marit E. Pettersen, Margunn 
Østebø og Åshild Alte Sagevik. Satte også et utropstegn ved Morten Sirevåg. 

Da dette er første ordinære styrevalg velges 4 kandidater. To kandidater velges 
for to år og to velges for ett år. 

Valg av styremedlemmer 

Resultat av valg til styreleder: 
-Gunnar Loland - 55,1 stemmer 
- Morten Sirevåg - 29 stemmer 
- 1 blank stemme 

Gunnar Loland ble valgt inn som leder. 
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6.1 

Lørdag 
26. okt. 

Morten Sirevåg stiller dermed som kandidat til styrevalg. 

Resultat av valg til styre: 
- 2 år: Morten Sirevåg- 65,1 stemmer 
- 2 år: Liv Marit Egeland Pettersen - 63 stemmer 
- 1 år: Margunn Østebø - 55 stemmer 
- 1 år: Åshild Alte Sagevik - 53,1 stemmer 

Resultat av valg, varamedlemmer: 

- 1. Vara: Astrid Rydland Aasen, 57 stemmer 
- 2. Vara: Tarjei Tørre Asprusten, 50,1 stemmer 
- 3. Vara: Leif Kåre Kolnes, 37 stemmer 
- 4. Vara: Eirik Brekke Hauge, 28,1 stemmer 

Valg av valgkomite 

Representant for valgkomiteen, Rune Espevik, presenterer de foreslåtte 
kandidatene: 
- Rune Espevik 
- Gunnlaug Kristoffersen 
- Knut Ole Østertun 
- Anders Egil Straume 
- Ingebjørg Martinussen 
- Dordi Anna Tollheim 
- Joakim Byrknes 
- Kjartan Øygard 
- Petter Mjølhus 

Benkeforslag: 
Ingen forslag 

Anbefalinger: 
Åshild Alte Sagevik: 
Presiserer at det er viktig at en valgkomite har god spredning geografisk og i 
kontaktnettverk. Ønsker landsmøtet tar hensyn til dette i valget. Anbefaler spesielt 
Dordi Anna Tollheim. 

Resultat av valg til valgkomite: 
Dordi Anna Tollheim, 77,1 stemmer 
Rune Espevik, 67,1 stemmer 
Petter Mjølhus, 55 stemmer 

- Anders Egil Straume, 45 stemmer 
- Gunnlaug Kristoffersen, 41,1 stemmer 

Vara: 
- 1. vara: Knut Ole Østertun, 41 stemmer 
- 2. vara: Ingebjørg Martinussen, 38,1 stemmer 
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6.2 

Lørdag 

26. okt. 

7. 
Fredag 

25. okt. 

og 
Lørdag 
26. okt. 

Valg av kontrollkomite 

Representant for valgkomiteen, Rune Espevik, presenterer de foreslåtte 
kandidatene: 

Odd Inge Aas har trukket seg fra listen. 

- Magnus Notland 
- Kristoffer Stige 

- Christian Frøystad 

- Ola Johan Settem 
- Hanna Marie Volle 

- Christian Gusland 

Benkeforslag: 
Ingen. 

Anbefalinger: 

Ingen. 

Resultat av valg til kontrollkomite: 

- Ola Johan Settem, 63,1 
- Hanna Marie Volle, 42 stemmer 

- Kristoffer Stige, 34,1 stemmer 

Vara: 

1. vara: Magnus Notland, 33,1 stemmer 
2. vara: Christian Frøystad, 30 stemmer 

Saker 
Fredag: Geir Henning Tunheim innleder sak 7 og forklarer hvordan saken legges 
opp. 

Komitearbeid i etterkant av fellesseminar skal munne ut i en resolusjon, altså en 
felles uttalelse fra landsmøtet til landsstyret. 

Lørdag: Gunnar loland uttaler seg på vegne av skrivegruppa som ble valgt i 

begynnelsen av landsmøtet og forklarer arbeidet med å lage en resolusjon - en 
felles uttalelse som er grunnlag for diskusjon og som er en melding til styret og 
organisasjonen generelt. 

Under gruppediskusjonene kom det opp mange konkrete forslag som ikke 

nødvendigvis kommer med i resolusjonen, men som vil bli kommunisert videre 

gjennom andre kanaler. Gjør også oppmerksom på at ordlyd/formulering kan 
påvirkes fritt av landsmøtet. 
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7.1 Ut i Norge 

Ingebjørg Hauge (student, Fjellhaug internasjonale høgskole) snakker om 
"Misjonalt liv i praksis" og Hans Kristian Skaar (Leder NLM ung) snakker om "Ut i 
Norge". 75 stykker deltok. 

Forslag til resolusjon: 

Landsmøte i NLM Ung ønsker gjennom sin resolusjon å engasjere og inspirere til 
misjon. Landsmøtet ønsker at landsstyret skal Jobbe mot: 

1) A utruste ledere til å leve et misjonalt liv både gjennom ledertrening og 
solid forkynnelse. 

2) A øke fokus på fordelene av stabile og langsiktige relasjoner mellom ledere 
og deltakere i vårt arbeid i regionene. 

3) A oppfordre og motivere lokallag til å ha et tydelig åndelig fokus i sine 
aktiviteter og samtidig bevisstgjøre om ansvaret for global misjon. 

4) A være radikale og strategiske i plassering av nytt arbeid, med hensikt om 
å nå flere med evangeliet i Norge, og samtidig se muligheter i å 
videreutvikle allerede etablert arbeid. 

5) A skape et tettere samarbeid mellom NLM Ung, folkekirken og andre 
organisasjoner når det er tjenlig. 

Diskusjon: 

Generelt: 
Endringsforslag om å endre ordvalg i resolusjonens andre setning og i punkt 4 fra 

mottil/or ble enstemmig vedtatt ved votering. Begrunnelsen var at dette høres 

mer optimistisk og mindre tvetydig ut. 

Punkt 1: 

Det ble diskutert gjennom flere innspill hva som definerer solid forkynnelse, og 

hvorvidt dette punktet bare skal gjelde ledere. I t illegg var det flere ønsker om 

element som kunne nevnes i forhold til å utruste til misjon alt liv - bl.a 

medvandring. 

Et ønske om å bruke begrepet lederutvikling i stedet for ledertrening ble også 

fremmet da man mente dette gav et bedre bilde av hvordan den faktiske 

prosessen er. 

Mange endringsforslag ble lagt frem i løpet av diskusjonen, men etter samtale 

mellom de ulike bidragsyterne samt etter at enkelte forslag ble trukne, resulterte 

det i to konkrete endringsforslag som gikk til votering: 

1) A utruste ledere og medlemmer til å leve et misjonalt liv både gjennom 

lederutvikling, medvandring og evangelisk luthersk forkynne/se. 

2) A utruste barn og unge til å leve et misjonalt liv både gjennom 

lederutvikling, medvandring og bibelsk forkynnelse. 
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Endringsforslag 1 ble i første omgang vedtatt med 35 mot 33 stemmer da det ble 

votert opp mot endringsforslag 2. Deretter ble endringsforslag 1 også vedtatt når 

det ble votert opp mot det opprinnelige forslaget. 

Punkt 2: 

Få kommentarer til punktet og ingen endringsforslag ble lagt frem. 

Punkt 3: 

Det kom innspill som ønsket å ha med ti/gjengeliggjøring av ressurser for at det 

skal henge bedre sammen med misjonsarbeidet. I tillegg var det flere som ønsket 

at leirarbeid skulle bli eksplisitt nevnt, da dette fortjente fokus og barn ofte drar 

med seg ikke-kristne venner. 

Det kom ett konkret endringsforslag: 

Å tilgjengeliggjøre ressurser og motivere lokallag til å ha et tydelig åndelig fokus i 

sine aktiviteter og samtidig bevisstgjøre om ansvaret for global misjon. 

Forslaget ble vedtatt ved votering. 

Punkt 4: 

Det ble innledningsvis presisert at NLM Ung ikke kan plassere personer i nytt 

arbeid og at punktet derfor burde omformuleres. 

Dette resulterte i følgende endringsforslag: 

Å være radikale og strategiske i nytt arbeid, med hensikt om å nå flere med 
evangeliet i Norge, og samtidig se muligheter i å videreutvikle allerede etablert 
arbeid. 
Forslaget ble vedtatt ved votering. 

Punkt 5: 
Punkt 5 ble en lengre diskusjon med argumentasjon frem og tilbake rundt hvilke 
organisasjoner NLM Ung skal ha et tettere samarbeid. Noen mente alle 
organisasjoner burde være aktuelle, noen mente bare kristne organisasjoner og 
bare lutherske organisasjoner ble også foreslått som alternativ. I tillegg ble det 
kommentert at begrepetfolkekirken burde tas ut da dette ikke er noen definert 
organisasjon/enhet. Dette ledet til videre diskusjon om Den Norske Kirke burde 
nevnes eksplisitt eller ei, ettersom den står i særstilling i landet vårt med tanke på 
historie og geografisk spredning. 
Enkelte mente også at selv om NLM Ung selvsagt også skal samarbeide med ikke
kristne organisasjoner, så trenger vi nødvendigvis ikke nevne dette i en resolusjon 
av denne typen - altså at resolusjonen bør spisses mot det kristne samarbeidet. 
Mange mente at begrepet så lenge det er tjenlig gjør at alle organisasjoner i 
utgangspunktet kvalifiserer til å nevnes, da dette helgarderer organisasjonen mot 
ugunstig samarbeid. 

N LM UNG, SINSENVN. 25, 0S72 OSLO • TELEFON 22 00 72 00 • ORG.NR. 999 063 756 

www.nlm.no/nlm-ung • ung@nlm.no 
8 



Diskusjonen resulterte i følgende endringsforslag: 

1) Å skape et tettere samarbeid mellom NLM Ung, Den norske kirke og andre
organisasjoner når det er tjenlig.

2) Legge til rette for samarbeid mellom NLM Ung og andre kristne
organisasjoner der det er tjenlig og i samsvar med NLM Ungs vedtekter og
strategi.

3) Endringsforslag 3 var å eksplisitt nevne Den norske kirke i endringsforslag

2.

Første votering: «Skal endringsforslag 3 gjelde?» - ikke vedtatt. 

Andre votering: Endringsforslag 1 mot endringsforslag 2 - endringsforslag 2 

vedtatt. 

Tredje votering: Endringsforslag 2 mot opprinnelig formulering - endringsforslag 2 

vedtatt. 

Vedtatt resolusjon: 

Landsmøte i NLM Ung ønsker gjennom sin resolusjon å engasjere og inspirere til 
misjon. Landsmøtet ønsker at landsstyret skal jobbe for: 

1) Å utruste ledere og medlemmer til å leve et misjonalt liv både gjennom

lederutvikling, medvandring og evangelisk luthersk forkynnelse.

2) Å øke fokus på fordelene av stabile og langsiktige relasjoner mellom ledere
og deltakere i vårt arbeid i regionene.

3) Å tilgjengeliggjøre ressurser og motivere lokallag til å ha et tydelig åndelig
fokus i sine aktiviteter og samtidig bevisstgjøre om ansvaret for global
misjon.

4) Å være radikale og strategiske i nytt arbeid, med hensikt om å nå flere med
evangeliet i Norge, og samtidig se muligheter i å videreutvikle allerede
etablert arbeid.

5) Legge til rette for samarbeid mellom NLM Ung og andre kristne
organisasjoner der det er tjenlig og i samsvar med NLM Ungs vedtekter og
strategi.

7 .2 Ut i verden 

Hjalmar Bøe (Leder NLM Utland) holder seminaret "Status og muligheter i barne

og ungdomsarbeid internasjonalt". 70 stykker deltok. 

"Utsending i sensitivt arbeid" og Anders Artmark Aanensen holder seminaret 

"Hvordan skape misjonsengasjement i Norge?" 53 stykker deltok 

Forslag til resolusjon: 

Landsmøte i NLM Ung ønsker gjennom sin resolusjon å engasjere og inspirere til 
misjon. Landsmøtet ønsker at landsstyret skal jobbe mot: 

1} Tilgjengeliggjøring av informasjon om behov, ressurser og oppdateringer
fra misjonsfelt, både via sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler.

2) Å oppfordre forsamlinger og lag til å ha et økt fokus på misjon,
givertjeneste og bønn for arbeidet på misjonsfeltene.
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3) A styrke kontakten mellom arbeidet i NLM Utland og NLM Ungs arbeid i

Norge.

4) A jobbe for å sende ut team, misjonærer og ressurspersoner til utvalgte

misjonsfelt i ulike former for korttidstjeneste.

Diskusjon: 

Generelt: 

Endringsforslag om å endre ordvalg i resolusjonens andre setning fra mot til for 

ble enstemmig vedtatt ved votering. Begrunnelsen var at dette høres mer 

optimistisk ut. 

Punkt 1) 

Det var ingen kommentarer til dette punktet som endte i endringsforslag. 

Punkt 2) 

Innspill fra Geir Henning Tun heim resulterte i endringsforslag om å endre punktet 

til: «A utarbeide nye ressurser og oppfordre forsamlinger/ungdomslag til å ha økt 

fokus på misjon, givertjeneste og bønn» 

Forslaget ble vedtatt etter votering. 

Punkt 3) 

Det ble bedt om en utdypning av meningen bak punktet. Representant fra 

skrivekomiteen forklarte at formålet er å inspirere arbeidet her hjemme med 

input fra misjonsmarkene og å legge til rette for inspirasjonsturer etc. 

Innspill fra "Utsending i sensitivt arbeid" resulterte i endringsforslag om å endre 

punktet til: «A styrke kontakten mellom arbeidet i NLM Utland og NLM Ungs 

arbeid.» 

Begrunnelsen er at også NLM Ungs arbeid i feltene må inkluderes, ikke bare 

arbeidet i Norge. 

Forslaget ble vedtatt etter votering. 

Punkt 4) 

Flere innspill til dette punktet - de fleste gikk på bruken av begrepet 

korttidstjeneste. Det ble argumentert med at NLM bør ha fokus spesielt på 

langtidstjeneste, da dette har lavere opplæringskostnader og gir mer konsistent 

arbeid, og at det derfor blir feil å bruke begrepet korttidstjeneste. 

I tillegg ble det nevnt at korttidstjeneste nettopp er så bra da dette gjerne 

appellerer spesielt til unge/nyutdannede og senker terskelen for å utforske 

misjonsarbeidet og dermed blir et verktøy for rekruttering til langvarig tjeneste. 

Det er også mange prosjekter som er av begrenset varighet og som derfor 
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Flere mente også at vi behøver begge deler og at varigheten ikke bør nevnes i 

punktet i det hele tatt. 

Diskusjonen endte i flere endringsforslag underveis, men bare ett ble stående 

igjen helt til voteringen. Det ble da foreslått å endre punktet til: «Å jobbe for å 

sende ut team, misjonærer og ressurspersoner til utvalgte misjonsfelt i ulike 

former for tjeneste.» Begrunnelsen er at da utelukkes verken langtids- eller 

korttidstjenester. 

Forslaget ble vedtatt etter votering. 

Vedtatt resolusjon: 

Følgende resolusjon ble til slutt vedtatt i separat votering etter 
endringsforslagene var votert over: 

Landsmøte i NLM Ung ønsker gjennom sin resolusjon å engasjere og inspirere til 
misjon. Landsmøtet ønsker at landsstyret skal jobbe for: 

1) Tilgjengeliggjøring av informasjon om behov, ressurser og oppdateringer 
fra misjonsfelt, både via sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler. 

2) Å utarbeide nye ressurser og oppfordre forsamlinger og ungdomslag til å 

ha økt fokus på misjon, givertjeneste og bønn. 

3} Å styrke kontakten mellom arbeidet i NLM Utland og NLM Ungs arbeid. 

4) Å jobbe for å sende ut team, misjonærer og ressurspersoner til utvalgte 

misjonsfelt i ulike former for tjeneste. 

Styreleder avslutter med å takke dirigentene og avtroppende styremedlemmer for 
god innsats. 

Godkjenning av protokoll 

Oslo 1% /2. / i e:., 
Sted og dato 
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