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SAK 1- GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad.
Godkjent med akklamasjon

SAK 2- KONSTITUERING AV LANDSMØTET

2.1 Ordstyrer/dirigent
Forslag til vedtak: Jørgen Sjaastad og Marianne Thormodsæter velges til ordstyrere.
Godkjent med akklamasjon

2.2 Referenter
Forslag til vedtak: Aslak Ånestad og Camilla Fidje velges til referenter.
Godkjent med akklamasjon

2.3 Underskrive protokoll
Forslag til vedtak: Anders Primstad og Solveig Harestad velges til å signere protokollen.
Godkjent med akklamasjon

SAK 3 - GODKJENNING AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013
Styreleder Gunnar Loland presenterte årsmelding og regnskap.
Han opplyste om at «10-25» har endret navn til «Ung Tro». 2013 er første hele år NLM Ung
har eksistert. Det er derfor ikke foretatt noen sammenligninger med regnskapet de få
månedene NLM Ung eksisterte i 2012.
Hans Kristian Skaar presenterte en statusrapport på resolusjonene fra forrige Landsmøte.
• Ut i Norge
«Landsmøtet skal jobbe for å 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.»
Som et resultat av denne resolusjonen har NLM Ung tatt initiativ til å opprette et nytt
samarbeidsforum mellom flere kristne organisasjoner og NORME med fokus på
misjonsarbeid.
«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.»
Nevner i denne forbindelse «10-25» prosjektet.
Gir en statistikk på antallet etablerte barne-og ungdomslag. Totalt siden oppstarten
har det blitt registrert 164 nye lag. Mange av disse var allerede etablert, så antallet
reelle nyetableringer er på 66. Ut fra tallene i 2013 har NLM Ung nå 671 registrerte lag.
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«Å utruste ledere og medlemmer til å leve et misjon alt liv både gjennom lederutvikling,
medvandring og evangelisk luthersk forkynnelse.»
NLM Ung har i høst startet et arbeid med å lage lederutviklingsmateriell for tenåringer
og voksne ledere for å utruste dem som ledere. Det er også vedtatt å sette i gang med
å utvikle et medvandringskonsept.
• Ut i Verden
«Landsmøte ønsker at landsstyret skal jobbe for å styrke kontakten mellom arbeidet i
NLM utland og NLM Ungs arbeid»
Som et direkte resultat på dette er Hans Arne Sanna ansatt som internasjonal barneog ungdomskonsulent.
«Tilgjengeliggjøring av informasjon om behov, ressurser og oppdateringer
fra misjonsfelt, både via sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler.»
Det er utviklet en nettside som gjør det lettere å finne misjonsinformasjon på nettet.
Denne er under utvikling. Nevner også Siembras egen nettside under dette punktet.
«Å jobbe for å sende ut team, misjonærer og ressurspersoner til utvalgte
misjonsfelt i ulike former for tjeneste»
Det skal nå sendes ut to team som en direkte konsekvens av denne resolusjonen. Et
team skal til Indonesia hvor fokuset er relasjonsbygging. Et annet team skal jobbe med
idrett i Etiopia. NLM Ung overtar ansvaret for TEFT-tamene.
Ordstyrer åpnet for innspill på årsmelding og regnskap.
Ingen kommentarer
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap uten kommentarer.
Godkjent uten kommentar

SAK 4 - RAPPORT FRA KONTROLLKOMITE
Ordstyrer Marianne Thormodsæter leste konklusjonen fra kontrollkomiteens rapport, da
ingen fra kontrollkomiteen hadde mulighet til å stille på landsmøtet.
Forslag til vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.
Godkjent uten kommentar

SAK 5-VALG
Leder for valgkomiteen, Rune Espevik, presenterte de foreslåtte kandidatene. Det skal velges
to faste medlemmer for to år, og fire varamedlemmer for ett år. Navnene er presentert i
alfabetisk rekkefølge.
Styreleder:
NLM UNG, SINSENVN. 25, 0572 OSLO• TELEFON 22 00 72 00 • ORG.NR. 999 063 756

www.nlm.no/nlm-ung • ung@nlm.no

4

- Gunnar Loland
Benkeforslag:
Ingen forslag
Styremedlemmer:
- Tarjei Tørre Apsrusten
- Sigrid Karine Belt
- Maria Birkedal
- Andreas Furnes
- Eirik Ramsli Hauge
- Marta Elfsabet lng61fsd6ttir
- Jørn Martinsen
- Sigrid Meling
- Barbro Johanne Svendsen
- Jon Olav Økland
- Trond Aarsland
- Astrid Rydland Aasen
Benkeforslag:
Ingen forslag
Anbefalinger:
"Utsending i sensitivt arbeid":
Takket valgkomiteen for godt arbeid og gode kandidater. Mener det er viktig at alle
regionene er representert og anbefaler Barbro Svendsen som er den eneste kandidaten fra
Region Sør. Anbefaler også Sigrid Meling på grunn av hennes fokus på «ut i verden».
Geir Henning Tunheim:
Fortsatte med å takke valgkomiteen for sitt gode arbeid. De tre som blir sittende i styret er
alle over 30 år. Det er viktig å få noen unge inn og anbefalte Andreas Furnes og Marta
Elfsabet lng61fsd6ttir - blir hun valgt blir også Region Nord representert.
Sven Arne Lundeby:
Berømmet valgkomiteen for sitt gode arbeid og fortsatte med å legge inn en anbefaling på
Barbro Svendsen på grunn av hennes stilling på en NLM VGS. Skolene er en bærebjelke i
NLMs arbeid og vi trenger noen som kjenner arbeidet på skolene. Anbefalte videre å stemme
på Astrid Rydland Aasen.
5.1 Valg av leder
Ettersom det bare var en kandidat til vervet som styreleder, ble Gunnar Loland gjenvalgt
med akklamasjon.
5.2 Valg av styremedlemmer
Resultat fra valg av styremedlemmer:
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- Astrid Rydland Aasen - 33,9 stemmer
- Andreas Furnes - 29,9 stemmer
-

Tarjei Asprusen - 26,9 stemmer
Barbro Johanne Svendsen - 24,2 stemmer
Maria Birkedal - 15,3 stemmer
Sigrid Meling-13,4 stemmer
Jørn Martinsen -13,4 stemmer
Eirik Ramsli Hauge - 7,2 stemmer
Jon Olav Økland - 6,4 stemmer
Trond Aarsland - 5 stemmer
Marta Elfsa bet lng6Ifsd6ttir - 4,2 stemmer
Sigrid Karine Belt - 4 stemmer

Astrid Rydland Aasen og Andreas Furnes ble valgt inn som faste styremedlemmer og blir
sittende i to år.
5.3 Valg av varamedlemmer
Resultat fra valg av varamedlemmer:
- 1.vara: Barbro Johanne Svendsen - 67,2 stemmer
- 2.vara: Tarjei T. Asprusten - 54 stemmer
- 3.vara: Sigrid Meling-46,4 stemmer
- 4.vara: Maria Birkedal - 37,1 stemmer

-

Marta Elfsabet lng6Ifsd6ttir - 36,5 stemmer
Jørn Martinsen - 27 stemmer
Jon Olav Økland - 23,2 stemmer
Eirik Hauge -18,8 stemmer
Sigrid Karine Belt - 18,6 stemmer
Trond Aarsland -14,4 stemmer

5.4 Valg av valgnemnd
Leder av valgnemnda, Rune Espevik, presenterte de foreslåtte kandidatene. Det skal velges
fem faste og tre vara. Alle for ett år. Navnene er presentert i alfabetisk rekkefølge:
- Hanne Gjerpe Asp
- Joakim Byrknes
- Gina Fosse
- Jorunn Andrea Høines
- Yngve Litleskare Leine
- Ragnhild Naterstad
- Hallvard Nessa
- Andreas Nordbye
- Maria Røysland
- Lars Inge Stautland
- Elisabeth Lotherington Steinsland
- Dordi Anna Tollheim
- Anker Gunnar Turøy
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Benkeforslag:
Ingen forslag
Anbefalinger:
Jørgen Sjaastad:

Anbefaler Hanne Asp særlig fordi hun nevner at hun vil bruke tid i bønn i denne prosessen.
Yngve Litleskare Leine:

Trekker frem viktigheten av nettverket i et slikt verv. Han anbefaler derfor Hallvard Nessa.
Han har bredt nettverk ettersom han har bodd og vært aktiv i mange regioner.
Rune Espevik:

Anbefaler sterkt å stemme på Dordi Anna Tal/heim. Hun er den eneste som stiller til gjenvalg,
og vil bidra til kontinuitet. Dordi Anna brenner virkelig for arbeidet i en valgkomite.
Resultat fra valg til valgnemnd:
- Hanne Asp - 78,3 stemmer
- Dordi Anna Tollheim - 78,3 stemmer
- Hallvard Nessa - 37,4 stemmer
- Andreas Nordby - 37,4 stemmer
- Yngve Litleskare Leine - 36,9 stemmer
Hanne Asp, Dordi Anna Tollheim, Hallvard Nessa, Andreas Norbye og Yngve Litleskare
Leine ble valgt inn som faste medlemmer.

Vara:
- l.vara: Gina Fosse - 33,3 stemmer
- 2.vara: Anker Gunnar Turøy-18,5 stemmer
- 3.vara: Lars Inge Stautland -18,4 stemmer
Gina Fosse ble valgt til 1. Vara, Anker Gunnar Turøy ble valgt til 2. Vara, og Lars Inge
Stautland ble valgt til 3. Vara.

Følgende ble ikke valgt inn:
- Elisabeth Lotherington Steinsland -17,8 stemmer
- Jorunn Andrea Høines -16,3 stemmer
- Joakim Byrknes - 14,6 stemmer
- Maria Røysland - 10, 7 stemmer
- Ragnhild Naterstad - 10,2 stemmer

5.5 Valg av kontrollkomite
Leder av valgnemnda, Rune Espevik, presenterte de foreslåtte kandidatene. Det skal velges
ett medlem for to år, og to varamedlemmer for ett år. Navnene er presentert i alfabetisk
rekkefølge:
- Christian Bredvei Gusland
- Magnus Notland
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- Linda Ydstebø
Benkeforslag:
Ingen forslag
Anbefalinger:
Ingen anbefalinger.
Resultat fra valg av kontrollkomite:
- Magnus Notland - 34,7 stemmer
Magnus Notland ble valgt til fast medlem

Vara:
- l.vara: Christian Bredvei Gusland - 27,5 stemmer
- 2.vara: Linda Ydstebø - 25,5 stemmer
Christian Brevei Gusland ble valgt til 1. Vara, og Linda Ydstebø ble valgt til 2.vara.

SAK 6 - VEDTEKTSENDRING
Forslag til vedtak: Landsmøtet endrer§ 2 bi NLM Ung sine vedtekter til:
«Direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til NLM ung.»
Forslaget ble vedtatt ved votering.

SAK 7 - VEDTA STRATEGI OG HANDLINGSPLAN
Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar den strategi og handlingsplan som ble lagt fram på
NLMs Generalforsamling i 2012.
Innspill:
Lars Inge Stautland:

Anbefaler at strategien blir vedtatt, men at formuleringer og skrivefeil rettes i dokumentet
rettes opp.
Else Randi Vittersø:
« 10-25»-prosjektet har endret navn, og dette bør da endres i strategidokumentet.
Hans Kristian Skaar:

Klargjør at dette dokumentet allerede er godkjent som det foreligger for perioden 20122018. Saken dreier seg om å gi ti/slutning til det som ble vedtatt på NLMs Generalforsamling i
2012. Dersom det ikke godkjennes, må det utarbeides et nytt strategidokument.
Strategidokumentet og handlingsplanen ble vedtatt ved votering.

SAK 8 - NLM - EGET TROSSAMFUNN - KONSEKVENSER FOR B&U ARBEIDET
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Hans Kristian Skaar innledet saken og tok frem tre grunner for åta dette opp på landsmøtet
til NLM Ung:
1) Både «for-siden» og «mot-siden» påberoper seg å ha ungdommen på sin side. Men på
hvilken side står landsmøtet til NLM Ung?
2) Denne saken har vært på høring i alle regioner og styrer i NLM. Det er verdifullt å
drøfte saken i et organ som ser på konsekvensene dette får for barne- og
ungdomsarbeidet.
3) Dette blir en av hovedsakene på GF 2015. Ønsker i den forbindelse at unge skal
engasjere seg på talerstolen på GF.
Forklarer at dette er en høringsuttalelse fra NLM Ung, og ikke et vedtak. Diskusjonen er
hvorvidt NLM Ung støtter opprettelsen av NLM som eget trossamfunn eller ikke.
Hans Arne Sanna representerte «mot-siden» i denne saken.
Han argumenterte for å fokusere på å bygge gode, sterke forsamlinger heller enn å opprette
et eget trossamfunn. NLM har per i dag mange store forsamlinger som i praksis fungerer
som en frikirke, men som samtidig har en fleksibilitet til å kunne samarbeide med andre
trossamfunn. Dette gir store muligheter for barne- og ungdomsarbeidet. I denne forbindelse
trekker han fram «10-25-prosjektet» som er et samarbeid med Den norske kirke(Dnk).
Opprettelsen av NLM som eget trossamfunn vil kunne binde oss strukturelt og ødelegge
denne fleksibiliteten. Det er også en risiko for å bli mer isolert og sende signaler om at vi er
oss selv nok. Dette kan føre til at vi mister noen med opprettelsen av eget trossamfunn. Er
det verdt det? Og han stilte spørsmål om hvor stort det reelle behovet faktisk er. Trenger
Norge ennå et trossamfunn? NLM er en misjonsbevegelse med en felles visjon om å nå
verden for Kristus.
Geir Henning Tun heim representerte «for-siden» i denne saken.
Han argumenterte for at denne minimumsløsningen med å vise at den har fått bred støtte
fra 6 av 7 regioner, et rådsmøte med stort flertall og et samlet hovedstyre som nå alle går
inn for å opprette trossamfunnet. Han påpeker at ikke alle trenger å melde seg inn, men at
dette blir et tilbud for de som føler de trenger det. Er også blitt trygg for at det ikke vil føre til
A- og B-medlemmer av NLM, er du engasjert, er du med uansett. Tror ikke vi mister
muligheten til samarbeid med kirken og viser til blant andre IMF som opprettet trossamfunn
og fortsatt samarbeider med kirken. 900 barn døpt i NLM de siste årene, de må få mulighet
til å være registrert et sted hvor de føler seg hjemme. Vi skal være med å støtte alle
kirkesamfunn, men tror at dette er den mest hensiktsmessige måten for NLM.

Innspill:
Jan Magnus Fauske Lillebø:

Mener debatten kommer 20 år for sent. Ser gode argumenter for en minimumsløsning, men
NLM bør gå for full pakke hvis det opprettes et eget trossamfunn. Saken bør da utsettes igjen
for å få på plass bedre struktur for hvordan det skal gjennomføres.
Ingebjørg Hauge:

Per i dag mot opprettelsen av et trossamfunn, men kan la seg overtale dersom det kommer
fram konkrete svar på hvor behovet kommer fra og hvor stort dette behovet er.
NLM bør ikke legge vekt på statsstøtten per medlem i et trossamfunn ettersom dette mest
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sannsynlig ikke kommer til å vare ved. Videre bør ikke argument om behovet for tilhørighet
være styrende. Vi som er unge har ikke behov for å være innmeldt og registrert for å ha en
tilhørighet. Argumentet om at NLM allerede fungerer som et trossamfunn med forsamlinger
kan brukes både for og mot.
"Utsending i sensitivt arbeid":
NLMs identitet er ytremisjon. Vårt fokus skal være der. Vi er en misjonsorganisasjon som ble
opprettet for å nå unådde, ikke for å nå de nådde, som er de som nås ved opprettelsen av
trossamfunn. Selv om det er snakk om en minimumsløsning, er det veldig kort vei derfra til en
frikirke. Vi går langt bort fra vårt mål om unådde folkeslag dersom vi blir en frikirke.
Yngve Litleskare Leine:
De unge som behovet kommer fra er unge voksne. Unge familier som ønsker å døpe sine
barn. Det er naturlig å gjøre det i den forsamlingen de har tilh ørigh et. Viktig å få frem at
denne saken handler ikke om å gjøre NLM til et trossamfunn, men å opprette et trossamfunn
ved siden av. NLM forblir en misjonsorganisasjon slik det er i dag.
Steffen Stensland:
Mange barn er døpt i en NLM-forsamling, men er ikke innmeldt noe sted. Ønsker muligheten
til å være formelt innmeldt i den NLM-forsamlingen hvor de går. Det er praktisk å ha dette
registeret, slik at barna også kan få dåpsundervisning og konfirmasjonsundervisning i
forsamlingen. Det blir unaturlig å skulle sende konfirmantene avgårde til en annen menighet
hvor de ikke har noen tilhørighet.
Tarjei Asprusten:
Folk trenger tilhørighet. Denne tilhørigheten er ikke helt tydelig når man går i en NLM
forsamling. Dette vil bli lettere med et trossamfunn. Det er mange praktiske grunner for å ha
et trossamfunn hvor det er logisk å registrere inn sine barn.
Jørgen Sjåstad:
Er selv døpt i Den norske kirke, men har sin tilhørighet i NLM. Har ikke tatt noe standpunkt i
saken, men har forståelse for de som ønsker et trossamfunn. Det teologiske gapet til kirken
blir større, og etter hvert kan det være naturlig å ønske å melde seg ut og inn i et annet
trossamfunn.
Jan Magnus Fauske Lillebø:
Har forståelse for de som ønsker opprettelsen av et trossamfunn. Oppfordrer alle som bryr
seg om dette til å stemme nei på GF, slik at det blir tid til å utarbeide en skikkelig struktur.
Gjermund Nordhus:
Det er gode argumenter på begge sider. Har ikke landet i saken selv. Selv om rådsmøtet og
hovedstyret i NLM har gått inn for opprette/sen av et trossamfunn, er det ingen automatikk i
at dette går rett gjennom på GF. Ikke mange ungdommer har vært med på høringsrundene,
og vi kan være med å påvirke denne saken når den kommer opp på GF. Håper på stort
engasjement der.
Liv Marit Pettersen:
Oppfordrer til å ta mikrofonen på GF også. Det er veldig viktig at vi er med å sier noe. Hører
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nye argumenter i dag enn i andre diskusjonsrunder. Det er fint at det er rom for å være
uenige i denne saken.
Lars Inge Stautland:

Det er mange eldre som har samvittighetsproblemer med å være i DnK basert på det
teologiske standpunktet, men det er også mange unge. Vil ikke at kirken skal få statlig støtte
fordi man er registrert der. Mener at det fortsatt er mulig å samarbeide selv om det blir eget
trossamfunn.
Margunn Østebø:

Skjønner at mange vil bli et trossamfunn og NLM fungere allerede som det. Etter
resolusjonen fra forrige landsmøte skal NLM Ung satse på opplæring av unge i Norge, ikke
feil selv om vi er en misjonsorganisasjon. Tror at tilhørighet til en organisasjon kanskje kan bli
lettere med et trossamfunn.
Espen Rogstad:

Aktiv i både Dnk og NLM, og tror det er viktig å stå fast i kirken og heller påvirke der hvor folk
flest er og hvor terskelen ikke like høy som inn i våre forsamlinger.
Anette Engnes:

Har tilhørighet til NLM men er først og fremst kristen, ikke NLMer. Tror det blir vanskeligere
med samarbeid om vi velger å opprette et trossamfunn, vil bli enda mer isolert.
Christian Gusland:

Finner dokumentet i saksdokumentene om trossamfunn fra administrasjonen i NLM
skremmende ensidig, argumentene mot kommer ikke klart nok frem. Trenger Norge nok et
trossamfunn når det allerede kryr av dem. Burde heller jobbe sammen om det vi er enige om.
Går vi for en minimumsløsning, blir det fort mye mer.
Thomas Totland Moss:

Ville heller fulgt konfirmantundervisningen til NLM enn kirkens og vil derfor stemme for.
Eirik Stensland:

Har ikke bestemt seg enda, det blir avgjort hvilke retning kirken går videre. Oppfordrer de
som ikke bryr seg om saken til å stemme blankt og til følge med på hva som blir skrevet om
saken fremover.
Gunnar Loland:

Er positiv til å gå for minimumsløsningen av respekt for de som har samvittighetsproblemer
med være medlem av kirken. Ikke redd for at NLM plutselig blir til en frikirke med dette
steget.
Benjamin Hauan:

Hvorfor må vi kalle oss et trossamfunn når det vil stenge døren til DnK? Økonomisk kommer
det til å bli mindre støtte å få fra staten uansett. Bør heller bruke pengene på å styrke det
arbeidet vi har.
Marius Bergersen:
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Er uenig i mye av det Dnk står for teologisk, men om man melder seg ut og inn i NLM
Trossamfunn kan man ikke lenger jobbe som for eksempel diakon i kirken.
Rune Espevik:

Tror ikke at dette vil endre vår identitet som misjonsorganisasjon, vi unge vil fortsatt
engasjere oss til ytre misjon og arbeid der man er. Har et ansvar til å følge opp de barna som
døpes i NLM-forsamlinger.
Andreas Furnes:

Vi i NLM Ung brenner ikke for å bli registrert, vi brenner for å nå videre med budskapet vi har
fått. Om dette kan hjelpe så det skjer er han positiv. Men det er ikke det som er hovedsaken
vår. Håper vi nå kan bli ferdige med denne saken.
Andreas Bru:

Trekker vi oss enda mer ut av kirken så er vi ikke der til å møte de som trenger det, de møter
heller de som har en annen teologisk vinkling.
Rune Kvame:

Hva vil skje i de bygdene hvor det bare er Dnk som er eksisterer. Det er feigt å trekke seg ut
bare fordi vi er uenige, vi kunne heller vært med å forandre kirken.
Mathias Espeland:

Debatten har blitt blåst opp, vi stemmer ikke om en maksimumløsning. Vi stemmer om å gi
de som trenger et sted å tilhøre. Vi er fortsatt en misjonsorganisasjon og vil fortsatt
samarbeide med andre.
Votering mot slutten av landsmøtet viste:
For: 19,5
Imot: 30,6
Blankt: 25,5
Votering viser et flertall mot opprettelsen av et trossamfunn av NLM

Gunnar Lo/and rundet av landsmøtet og takket for god og konstruktiv stemning.
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Godkjenning av protokoll:
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(Sted og dato)

1g Harestad
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