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NLM UNGS LANDSMØTE 2019

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering av årsmøtet
2.1
Godkjenning av forhandlingsreglement
• Vedlegg 1: Forslag til forhandlingsreglement
2.2
Valg av dirigenter
2.3
Valg av referenter
2.4
Valg av to delegater til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av årsregnskap for 2018
• Vedlegg 2: Årsrapport 2018
• Vedlegg 3: Årsregnskap 2018
4. Rapport fra kontrollkomité
• Vedlegg 4: Rapport fra kontrollkomité
5. Endring av vedtekter – landsmøte avholdes hvert annet år.
5.1
Endring av vedtekter
• Vedlegg 5: NLM ungs vedtekter med forslag til endringer
5.2
Forlengelse av valgperiode for sittende medlemmer
• Vedlegg 6: Forslag om forlengelse av valgperioden for sittende medlemmer
6. Valg
6.1
Valg av styremedlemmer
• Vedlegg 7: Kandidater til styret
6.2
Valg av varamedlemmer til styret
• Vedlegg 7: Kandidater til styret
6.3
Valg av valgkomité
• Vedlegg 8: Kandidater til valgkomité
6.4
Valg av kontrollkomite
• Vedlegg 9: Kandidater til kontrollkomité
7. Til verdens ende... Men hvordan når vi dit? Samtale om veien videre for NLM ungs
internasjonale engasjement.
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Landsstyrets forslag til forhandlingsreglement
1. Møtets forhandlinger er offentlige.
2. a) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf vedtektene for NLM ung § 3.2)
•

•
•

•

Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25
medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50
medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 kan sende seks
utsendinger osv.
Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i
NLM ung.
Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes
med 1/10 av de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barneog ungdomsrådene. Det kan ikke delta flere direktemedlemmene på
landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap og regionale
barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer
overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig
trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.
Landsstyret i NLM ung med fem medlemmer. Disse har ikke stemmerett i
saker som fremmes av kontrollkomiteen.

b) Følgende har tale- og forslagsrett, men uten stemmerett:
•
•
•

Ledermøte i NLM.
Inntil to representanter fra NLM hovedstyre.
Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon.

c) Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- stemmerett.
3. Valgkomité er ansvarlig for å utstede stemmekort og delegatnummer på bakgrunn av
godkjente fullmakter. Siste frist for innlevering av fullmakter og henting av
stemmekort står oppgitt i innkalling/fullmaktsskjema. Valgkomitéen har også ansvar
for tellekorps.
4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet
av landsstyrets leder eller annet medlem av landsstyret.
5. Det velges to referenter til å føre protokollen.
6. I protokollen innføres hva saken gjelder, hovedpunkter fra debatten, forslag og
avstemninger, samt de vedtak som er fattet.
7. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er til disposisjon for
forhandlingene. Replikk er tillatt om dirigentene finner dette tjenlig.
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8. Forslag leveres skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagsstiller. Ved alle valg skal
det gis mulighet til å komme med forslag.
9. Ved valg til verv:
• Leder av valgkomité presenterer kandidatene til valg av leder for styre,
styremedlemmer, medlemmer av valgkomité og kontrollkomité (Heretter alle
valg).
• Dirigentene leder alle valg.
• Det skal gis mulighet for benkeforslag av kandidater ved alle valg. Ved alle
benkeforslag skal kandidaten være spurt og ha svart ja på forhånd.
• Det gis anledning til anbefalinger av kandidater etter instruks fra dirigentene.
• Alle valg foretas skriftlig.
10. Kandidater til leder av landsstyret som ikke velges, stiller automatisk til valg av
landsstyret.
11. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i vedtektene.
Alle endringer i vedtekter krever 2/3 flertall, foruten endringer i § 1 og § 8 som krever
9/10 flertall. Forslag til endring i vedtektene må også være meldt i henhold til § 4.4 i
vedtektene.
12. Landsmøtet velger to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen.
13. Vanlig forhandlingspraksis gjelder i de tilfeller som ikke er regulert i dette
forhandlingsreglementet. Dirigentene skal i siste instans fortolke sin praksis.
Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglementet
krever 2/3 flertall.
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Norsk Luthersk Misjonssamband Ung
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Norsk Luthersk Misjonssamband Ung' årsregnskap.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2018
Resultatregnskap for 2018
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31.
desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av ÅRSRAPPORT- NLM UNG
2018.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
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Årsregnskapet består av:

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDO AS
Leif Åge Aabø
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
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Sak 5.1 – Endring av NLM ungs vedtekter
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.
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.

Begrunnelse for forslag om endring
NLM ungs Landsstyre ser at det hadde vært fordel med noe mer kontinuitet i styrearbeidet (at hele
eller deler av styret ikke skiftes ut hvert år), samt at det er knyttet mye administrasjon til å arrangere
Landsmøte hvert år. Ved å arrangere landsmøtet annethvert år tror vi at Landsstyret vil oppleve mer
kontinuitet, og at det likevel fortsatt vil bevare engasjement for fellesskap og medlemmer i
organisasjonen.

Fordeler ved eksisterende vedtekter
•

•

Demokratiarena: Dette er NLMs eneste
ungdomsdemokratiske arena. En
endring vil medføre at det blir færre
anledninger for unge til å lufte saker
som angår de.

Fordeler ved nye vedtekter
•

Kontinuitet i styrearbeidet: I dag kan
størstedelen av styret skiftes ut hvert
år. Vi tror det vil være en fordel å sikre
noe større kontinuitet i styret

•

Tidsbesparende: Det er knyttet mye
arbeid med å forberede og
gjennomføre landsmøtet, for
landsstyret, valgkomité og
administrasjon. Landsmøte annethvert
år vil frigjøre tid til andre viktige
oppgaver.

•

Høyere kvalitet: I dag er det sjelden
store saker til behandling på
landsmøtet. Møte annethvert år vil
være mer fornuftig med tanke på
saksmengden vi har behov for å
håndtere.

Engasjement: Landsmøtet kan bidra til
å skape engasjement for NLM ungs
arbeid, og skape bevissthet identitet og
NLM-tilhørighet.
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VEDTEKTER FOR NLM UNG
§1 FORMÅL OG BASIS
1.1. NLM ung er Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) 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.
1.2. NLM ung bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes
bekjennelsesskrifter.
1.3. NLM ung vil arbeide i samsvar med den teologiske og strategiske retning som Norsk
Luthersk Misjonssambands generalforsamling, hovedstyre og rådsmøte legger for arbeidet.
§2 MEDLEMSKAP
2.1 NLM ung består av
1
a. fellesskap som forplikter seg på å arbeide etter organisasjonens formål og basis og som
er innmeldt i NLM ung.
b. direktemedlemmer som betaler en fastsatt kontingent til organisasjonen.
Alle foreningsmedlemmer betaler en lokalt fastsatt kontingent til sitt lokale fellesskap.
Landsstyret i NLM ung kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten.
Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i NLM ung. Alle medlemmer som
har fylt 12 år er valgbare til NLM ungs landsmøte.
§3 NLM UNG LANDSMØTE
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.
3.2. NLM ungs landsmøte består av:
a. Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer
kan sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire
utsendinger. Fellesskap med 50-75 kan sende seks utsendinger osv.
b. Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung.
c. Landsstyret i NLM ung.
d. Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av
de stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det
kan ikke delta flere direktemedlemmene på landsmøtet enn det totale antallet
utsendinger fra fellesskap og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor
antallet direktemedlemmer overstiger antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre
en tilfeldig trekning for å avklare hvilke direktemedlemmer som vil få stemmerett.
e. Ledermøtet i NLM kan møte med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
Alle ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon har tale- og forslagsrett, men uten
stemmerett.
f. Inntil to representanter fra NLM hovedstyre møter med tale- og forslagsrett, men uten
stemmerett.
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g. Landsstyret kan i tillegg invitere andre gjester uten tale-, forslags- og stemmerett.
3.3. Landsmøtets oppgaver:
a.
b.
c.
d.
e.

Godkjenne dagsorden. Endring i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.
Velge dirigenter, referenter og to til å undertegne protokollen.
Godkjenne årsmelding og regnskap.
Vedta strategiplan.
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
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.
h. Vedta og/eller endre vedtekter for NLM ung.
i. Behandle saker fremmet av landsstyret.
j. Behandle saker fremmet av fellesskap som er innmeldt i NLM ung.
k. Behandle beretning fra kontrollkomitéen.
l. Vedta instrukser for NLM ungs kontrollkomité og valgkomité
Valg av medlemmer i landsstyre, herunder valg av styreleder og varamedlemmer,
valgkomité og kontrollkomité foretas skriftlig.
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret finner det nødvendig eller minst
10 % av felleskapene forlanger det.
§4 LANDSSTYRE
4.1 Landsstyret består av fem valgte medlemmer med stemmerett og fire varamedlemmer. 1.
varamedlem møter fast i styret, men har ikke stemmerett når alle medlemmene er til stede.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Daglig leder NLM ung møter fast med tale- og
forslagsrett, men uten stemmerett. Generalsekretær i NLM og én representant for NLMs
hovedstyre har møte- og talerett. Landsstyret avgjør om andre skal få delta i møtene uten
forslags- og stemmerett. Landsstyret velger én representant med møte- og talerett i NLMs
hovedstyre og to representanter med tale- og stemmerett i NLMs rådsmøte. Ansatte i NLM
ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlem av landsstyret.
4.2 Landsstyret skal lede arbeidet i NLM ung og vedta handlingsplan mellom landsmøtene i
samsvar med de linjene landsmøtet trekker opp. Det avholdes minst fire møter hvert år, et av
møtene bør holdes sammen med NLMs hovedstyre. Referat fra møtene sendes styrets
medlemmer og varamedlemmer, regionenes barne- og ungdomsråd og NLMs hovedstyre.
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4.3.1 Landsstyret ansetter alle medarbeidere i faste stillinger i NLM ungs hovedadministrasjon på
bakgrunn av innstilling fra leder NLM ung.
4.3.2 Leder NLM ung ansettes på bakgrunn av innstillingen fra et innstillingsutvalg som består av
landsstyrets leder og nestleder samt generalsekretær i NLM. Hovedstyret i NLM har anledning til
å uttale seg om kandidatene før ansettelsen.
4.4 Landsstyret forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden.
Landsstyret foreslår dirigenter og referenter. Innkallingen sendes senest tre måneder før
landsmøtet. Forslag til saker fra fellesskap må være innkommet til landsstyret senest to måneder
før landsmøtet. Sakspapirer, årsrapport og forslag til arbeidsplan sendes alle delegater senest én
måned før landsmøtet.
§ 5 KONTROLLKOMITÉ
5.1 Kontrollkomitéen består av tre medlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet.
Komitéen konstituerer seg selv.
5.2 Komitéen skal føre tilsyn med at landsstyret i NLM ungs virksomhet er i samsvar med NLM
ungs vedtekter og handlingsplaner samt relevante lover og forskrifter. Komitéen skal gjennomgå
landsstyrets referater/protokoller, landsstyrets melding til landsmøtet og NLM ungs regnskap.
Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet som fatter beslutning i sakens anledning (jfr.
§ 3.3). Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen.
§ 6 VALGKOMITÉ
6.1 Valgkomitéen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer valgt av landsmøtet.
Komitéen konstituerer seg selv.
6.2 Komitéen fremlegger forslag til valg av styreleder, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité,
valgkomité. Forslaget inneholder antall kandidater til valg i henhold til instruks for NLM ungs
valgkomité. Ansatte i NLM ungs hovedadministrasjon kan ikke være medlemmer i valgkomitéen.
§7 LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE
7.1 Alle ansatte og tillitsvalgte i NLM ung representerer organisasjonen, og må lære og leve i
samsvar med organisasjonens gjeldende vedtak.
§8 ENDRING
8.1 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. §1 og §8 kan kun endres ved 9/10 flertall.
8.2 Dersom NLM ung oppløses, tilfaller organisasjonens eiendeler Norsk Luthersk
Misjonssamband, som også overtar ansvaret for å videreføre virksomheten.
1

Fellesskap brukes her som samlebetegnelse for alle foreninger, lag, grupper og forsamlinger

22

Sak 5.2
Forklaring:
Dersom landsmøtet vedtar endring av vedtektene slik at landsmøtet skal
arrangeres annethvert år, er det behov for å forlenge perioden de sittende
medlemmene av landsstyret, valgkomité og kontrollkomité skal sitte som
medlemmer. Disse er valgt inn for perioden 2018-2020. Landsstyret forslag er
at alle som er valgt inn til 2020 og som på forhånd har svart til å sitte til neste
landsmøte 2021, blir valgt til dette av landsmøtet. Velger noen å ikke si ja til
forlengelse, rykker varamedlemmer inn som faste medlemmer.
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.
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Kandidater til NLM ungs landsstyre
Dersom foreslått vedtektsendringer blir vedtatt:

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for fire år til NLM ungs landsstyre, og det skal
velges fire varamedlemmer for to år. Først velges faste medlemmer, så velges varamedlemmer i
neste omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for fire år. Resten føres over til valg av
varamedlemmer.
Varamedlemmene blir valgt til 1. varamedlem, 2. varamedlem, 3. varamedlem og 4. varamedlem
henholdsvis etter rangering av 1.-4. mest stemmer.

Dersom foreslåtte vedtektsendringer ikke blir vedtatt

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for to år til NLM ungs landsstyre, og det skal
velges fire varamedlemmer for et år. Først velges faste medlemmer, så velges varamedlemmer i
neste omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for to år. Resten føres over til valg av
varamedlemmer.
Varamedlemmene blir valgt til 1. varamedlem, 2. varamedlem, 3. varamedlem og 4. varamedlem
henholdsvis etter rangering av 1.-4. mest stemmer.

Videre i styret sitter Tarjei Tørre Asprusten (valgt som styreleder), Andreas Furnes og Live Dorthea
Gusland.
Kandidatene er presentert alfabetisk:
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Navn: Dordi-Anna Apeland
Alder: 31 år
Region/bosted: Nord, Bodø
Yrke/utdanning: Sosionomstudent
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Oppvokst i indre
Telemark, men bosatt i Bodø. Gift med Kjetil og
mamma til to gutter. Brenner for arbeid i
distriktet, spesielt innlandet i og Nord Norge.
Ønsker å jobbe aktivt for at vi kristne sprer oss
utover, og at NLM ung kan være et godt og
aktivt støtteapparat til dette.

Navn: Eivind Bø
Alder: 34 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning: Lærer
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jærbu som har
bodd i Oslo de siste ti årene. Gift med Hanna.
Jobber som lærer på en barneskole i Oslo og
trives veldig godt med det. Synes arbeidet til
NLM ung er spennende og viktig i en tid unge
møter stadig flere impulser. Noe av det jeg
tenker blir viktig fremover er at unge får
muligheten til å få erfare den kristne tros
troverdighet, og at den holder i møte med livet
og verden.
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Navn: Sunniva Fuglestveit
Alder: 24 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning: Student (teologi og misjon)
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Kommer fra det blide
sørland, nærmere bestemt Mandal. Ble kristen når jeg var
15, var aktiv i både kirka og en pinsemenighet de årene jeg
bodde hjemme. Startet på Bildøy Bibelskole 14/15 og gikk
der to år. Opplevde at Gud kalte til misjon og startet derfor
med å studere teologi og misjon på FiH.
Det er masse jeg synes er bra med NLM ung, bla annet at
de setter fokus på og løfter frem unge, det at de våger å
satse på og har tillit til de unge (det har jeg selv fått
oppleve), fokuset på misjon som noe som angår oss alle
der vi bor (som jeg syntes de er flinke til å belyse og
utfordre på), leirer som gir påfyll til hverdagene (spesielt
med tanke på de som gjerne ikke har så mange kristne
rundt seg), ung tro prosjektet som virkelig ønsker å ta på
alvor og gjøre noe med steder i Norge hvor det er få eller
ingen kristne, vanvittig bra undervisning som er Jesus
sentrert og bibeltro, og som setter unge i bevegelse (det
har jeg også selv sett og erfart).

Navn: Aina Seilskjær Granberg
Alder: 28 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning Barnevernspedagog/miljøterapeut
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg ble først kjent med
NLM da jeg gikk på videregående og har vært engasjert
iblant annet konfirmantarbeid, TeFT, leirer og i
Misjonssalen, Oslo siden da. Er for øyeblikket med å starte
barnelag lokalt i Oslo øst. Har sittet i landsstyret siden
2018, vært nestleder i 2019. Fokuset til NLM ung er det jeg
liker aller best, hvordan kan vi nå barn og unge som ikke
har hørt? Vi vil at alle barn og unge skal få bli kjent med
Jesus, uansett hvor de bor. Det er det aller viktigste og det
beste med å få være en del av NLM ung. Hvis jeg kan få
være en del av dette arbeidet ved å sitte i NLM ungs
landsstyre, vil det være et privilegium.
Har vært 1. vara og styremedlem i landsstyret i et år og
nestleder av landsstyret et år.
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Navn: Andreas Gjøra
Alder: 28 år
Region/bosted: Midt- Norge, Namsos
Yrke/utdanning: Lege
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har de siste ti årene
vært aktiv i leirarbeid, lagsarbeid, BUR og som ettåring i
Etiopia. Jeg synes det er bra at NLM ung har et variert
arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og
fortsetter å engasjere for misjon! Jeg tror det vil være
viktig for NLM ung å ta utfordringer unge mennesker
møter i dag på alvor, for at vi skal være i stand til å utruste
og hjelpe mennesker til å leve med Jesus.
Har vært varamedlem av landsstyret i et år.

Navn: Lene Malde
Alder: 51 år
Region/bosted: Sør-Vest, Tjelta
Yrke/utdanning: Lektor
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er gift med Bjørn og
mor til 5 ungdommer, inkludert en fostersønn. Jobber som
matematikklærer på Sola vgs. Har mitt andre hjem på
bedehuset hvor jeg brenner for å tilrettelegge for faste og
gode møtepunkter der barn, ungdom og voksne kan bli
kjent med Jesus og vokse i troen. NLM ung landsstyret gjør
en viktig jobb ved bl.a. å tilrettelegge for store
inspirasjonssamlinger for ungdom og sørge for ansettelser
som kan bistå og støtte barne- og ungdomsarbeidet
nasjonalt. For de små barne- og ungdomslagene rundt om i
distriktene er det fint å få hjelp, materiell og inspirasjon,
som utvikles sentralt. Ønsker at vi kan nå flere barn og
unge med evangeliet og da gjerne på plasser det enda ikke
finnes et arbeid. Hva med alle som kommer til tro på UL?
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Navn: Ragnhild Naterstad
Alder: 24 år
Region/bosted: Vest, Bergen
Yrke/utdanning: Student ved NLA Høgskolen på Master in
Theology and Ministry, og barne- og ungdomsarbeider i
IMF Ung
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Vokst opp i Kvinnherad, i
kristen familie tilknyttet NLM. Har hatt mange helger på
leirer, vært aktiv diverse i barne- og ungdomsarbeid, gått
på Lundeneset VGS, Fjellheim Bibelskole, og er nå på siste
året på studiet. Brenner for at flere skal få bli kjent med
Jesus, og at vi som kjenner Han skal få utrustning til å leve
livet i nåden og i etterfølgelse. NLM ung driver et solid
arbeid både i Norge og i utlandet som er med på å dele
dette ønsket, og jeg vil særlig trekke frem Ung: Troprosjektet. For veien videre ønsker jeg en sunn utvikling og
faglig styrking av det eksisterende arbeidet, samtidig som
vi er våkne for nye muligheter for arbeidet, samt være de
som lager disse mulighetene. En annen hjertesak er å
styrke bevisstgjøringen i hvordan NLM ung rekrutterer
frivillige, gir oppfølging og ivaretar den enkelte til å leve
hele liv i troen på Kristus.
Vært varamedlem i landsstyret et år.
Navn: Mons Gunnar Selstø
Alder: 41 år
Region/bosted: Sørvest, Ganddal
Yrke/utdanning: Integreringsmedarbeider i NLM Region
Sørvest / Master i Teologi og Misjon
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Far til 4, bodd mesteparten
av livet i utlandet, jobber med mennesker fra hele verden.
Jeg brenner for at mennesker uansett hvem de er og hvor
de bor skal få et møte med Jesus gjennom ord og handling.
Har sittet 4 år som fast medlem av NLM ungs landsstyre
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Navn: Eilin Åsland
Alder: 25 år
Regionbosted: Vest, Bergen
Yrke/utdanning: Medisinstudent
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg går i Salem
misjonskirke i Bergen, hvor jeg tidligere har vært med i bla.
søndagsskolen og i ledergruppen, og nå er jeg med i
misjonsfokusarbeid. Ellers har jeg vært med som leder på
barne- og ungdomsleirer, UL og i barne- og ungdomslag.
Jeg er glad for at NLM ung arbeider for at barn og unge skal
få et møte med Jesus i hele Norge og i hele verden.
Visjonen om å nå unådde gjennom å bygge relasjoner syns
jeg er veldig bra, og at det også er fokus på lederutvikling.
Jeg ønsker at NLM ung skal være med på å utruste barn og
unge i Norge i dag til å kunne være stolte i troen på Jesus.
Jeg tror det er viktig å legge til rette for arenaer hvor man
kan komme sammen og kjenne på styrken i felleskapet. Jeg
ønsker at vi skal rette blikket opp og ut, og å tørre å gå dit
Jesus kaller oss. Jeg håper vi kan vise hvem Jesus er på en
måte som gjør ham relevant og livsviktig også i 2019.
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Kandidater til NLM ungs valgkomité
Dersom foreslått vedtektsendringer blir vedtatt:

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for fire år til NLM ungs valgkomité, og det skal
velges to varamedlemmer for to år. Alle vervene velges i en omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for fire år. Videre blir de to med tredje og fjerde mest
stemmer valgt henholdsvis til 1. og 2. varamedlem for to år.

Dersom foreslåtte vedtektsendringer ikke blir vedtatt

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for to år til NLM ungs valgkomité, og det skal
velges to varamedlemmer for et år. Alle vervene velges i en omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for to år. Videre blir de to med tredje og fjerde mest
stemmer valgt henholdsvis til 1. og 2. varamedlem for et år.
Videre i valgkomiteen sitter Lovise Marlene Hugdal, Lars-Petter Ødegård og Kristian Johansen.
Kandidatene er presentert alfabetisk:
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Navn: Silje Espeland
Alder: 23 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning: Studerer lektor realfag, 3.året
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har gått 3 år på Tryggheim
vgs, 1 år på bibelskolen i Grimstad, og vært miljøarbeider på
Tryggheim vgs før jeg begynte på studiene i Oslo. Her går jeg
fast i Misjonssalen, og driver en del med ungdomsarbeid i
Spydeberg (Ungdomssenteret som drives av NLM). Jeg
dirigerer ungdomskoret der, og er med på ungdomsklubben
omtrent hver fredag.
Jeg syns arbeidet NLM ung driver med er utrolig viktig, og
organisasjonen består av dyktige folk som brenner for Jesus
og misjon. Etter å selv ha vært ansatt i NLM ung, som
miljøarbeider på Tryggheim, fikk jeg oppleve hvor godt
organiserte og fokuserte de ansatte er.
Om veien videre tenker jeg at NLM ung må fortsette å være
misjonsrettet, og inspirere unge til å drive misjon (hjemme
eller i utlandet). I tillegg håper jeg på et økt fokus på
ungdomsarbeid og ungdomslag rundt om i regionen.
Navn: Håvard Andreas Evensen
Alder: 22 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning: Student, Bachelor i Teologi og Misjon,
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg kommer opprinnelig fra
Narvik, og har tjenestegjort i Sjøforsvaret, og gått et år på
bibelskolen Fjellhaug. Den erfaringen jeg har med NLM ung
fikk jeg først når jeg var på UL og som medarbeider på Vision.
Det jeg synes er flott med NLM ung er nettopp det at de
klarer å være relevante, uten å ofre evangeliets sannhet, eller
i stor grad dysse det ned. De er en organisasjon som favner
bredt, og har et enormt nedslagsfelt i Norge. Lederne er
engasjerte, og brenner for at Evangeliet skal nå nye, men også
at man skal ivareta de ungdommene innenfor
moderorganisasjonens (NLM) egne skoler. NLM ung er en
sunn organisasjon, med et viktig budskap som de klarer å får
frem, slik at ungdommen hører. Hvis jeg blir valgt som
valgkomitémedlem ønsker jeg å fortsette denne gode
trenden, med å innstille kristne ledere som er innovative,
men solide teologisk, samt brennende for misjonen.
Viktigheten av ledere med solid teologisk grunnforankring er
noe som man har kunnet se med større klarhet i i det siste.
Som ekte Nordlending ønsker jeg også (på lang sikt) at NLM
og NLM ung kan få et større nedslagsfelt og en synligere
tilstedeværelse i Nord-Norge.
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Navn: Ragnhild Handeland
Alder: 23 år
Region/bosted: Midt, Trondheim
Yrke/utdanning: Studerer lektorutdanning i realfag
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Er for tiden student i
Trondheim, og tar sikte på å ende opp som realfagslærer.
Tidligere har jeg både vært elev og ansatt, som miljøarbeider,
ved Tryggheim vgs., og hatt ett år i Forsvaret i Nord-Norge.
Ettersom jeg selv har gått på NLM-skole, vært mye på leir,
sunget i kor og nå går i Betania misjonsforsamling, har jeg fått
et godt innblikk i arbeidet NLM og NLMung gjør. Dette er
arbeid som kan være med å forandre liv. Det kan gi barn og
unge en trygg arena, hvor de kan bli del av et fellesskap med
Gud i sentrum. At NLM ung satser på nye prosjekter, hvorav
møtet med den enkelte og relasjonsbygging er i fokus, synes
jeg er stilig. Jeg tror NLM ung har potensiale til å nå ut til enda
flere, både i Norge og i verden.

Navn: Georg Kolnes
Alder: 27 år
Region: Sørvest, Haugesund
Yrke/utdanning: Tømrer
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Fra Ølensvåg. Oppvokst i er
kristent hjem. Har gått på Lundeneset VGS og et år på
Fjellhaug Bibelskole. Har jobbet et år som miljøarbeider på
Tryggheim VGS.
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Navn: Arne Meier
Alder: 23 år
Region/bosted: Vest, Bergen
Yrke/utdanning: Student - Økonomi og Administrasjon
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Eg har tidlegare hatt 2 år på
Vestborg VGS, 1 år på Høgtun Folkehøgskule og 2 år i NLM
ung Nordvest som Barne-og ungdomsarbeidar. Eg likar at
NLM ung brukar ressursar på å nå dei små plassane også,
fordi visjonen er å nå dei unådde, og ikkje alltid dei mange. Eg
likar at vi har Siembra som kan lære barn og unge å sette av
penger til misjon. Eg studerer no økonomi og administrasjon
og ynskjer å jobbe i anten offentleg eller privat sektor der eg
kan vere lys i mørket. Eg er aktiv i Salem Bergen og akter å
fortsette å bidra der eg går.

Navn: Synnøve Røysland
Alder: 24 år
Region/Bosted: Sør, Kristiansand
Yrke/utdanning: Student
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Oppvokst i Bjerkreim, gjekk
på Lundeneset vgs og Fjellhaug Bibelskole før studier i
Kristiansand. Deltaking i kristent arbeid har alltid vore viktig
for meg. NLM ung sitt arbeid er bibelfokusert og har eit trygt,
ressurssterkt og visjonsretta støtteapperat rundt arbeidet.
Mitt ønske for NLMung sitt arbeid, er ein endå meir frimodig
evangelisering: Sanninga skal gjera dykk frie (Joh.8,32).
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Navn: Karoline Mathea Seljenes
Alder: 25 år
Region: Sørvest, Stavanger
Yrke Utdannet barnevernspedagog, jobber som
ungdomsarbeider og PR-konsulent i NLM region sørvest.
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Vokst opp på Finnsnes i
region Nord, og vært engasjert i NLM sitt arbeid der. Gått på
Fjellheim bibelskole, og miljøarbeider på Nordborg vgs. Bor
for tiden i Stavanger, og er engasjert i Salem Stavanger.
Jeg ble selv kristen gjennom å høre forkynnelse på NLM sine
leirer og allidrett. Jeg er takknemlig for arbeider som drives av
NLM, og alle ansatte og frivilliges som brenner for Jesus, og
investerer tid i relasjoner og samtaler med de rundt seg.
Jeg ønsker at enda flere ungdommer skal få bli kjent med
Jesus, både på bygda og i by, og samtidig også vandre
sammen med de som er kommet til tro.

Navn: Øyvind Sollien
Alder: 27 år
Region/bosted: Øst, Lillehammer
Yrke/utdanning: Forsamlingsarbeider
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg har vært involvert i
menighets/ungdomsarbeid i ulike sammenhenger de siste 10
årene, gjennom KRIK lokallag og leir, ungdomsmøter,
studentarbeid og smågruppearbeid. Nå arbeider jeg dels som
forsamlingsarbeider på Lillehammer, og dels jobber jeg som
gårdsarbeider.
Det jeg synes er bra med arbeidet til NLM ung er at de skaper
arenaer der kristne ungdommer kan møtes, bli venner, bli
bedre kjent med Gud gjennom bibelkjennskap, og kanskje
også invitere med seg flere som ikke naturlig hører til i kristne
sammenhenger. Spesielt er leirarbeidet svært sentralt i
områder som indre østlandet, ettersom det kan være langt
mellom de kristne ungdommene her.
Jeg håper at NLM ung kan fortsette sitt svært viktige arbeid.
En av de tingene jeg ser kan være en utfordring er å få tak i
nok ledere til leir. Det kan være mange grunner til det, men
det vil alltid være lettere å få med seg lokale ledere som har
eierskap til leirstedet, enn å hente ledere fra lenger unna.
Dermed må man jobbe strategisk for å utvikle ledere blant de
ungdommene som allerede er engasjert på leir, slik at de kan
fortsette å stå som ledere når de er blitt for gamle til å være
deltakere.
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Kandidater til NLM ungs kontrollkomité
Dersom foreslått vedtektsendringer blir vedtatt:

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for fire år til NLM ungs kontrollkomité, og det
skal velges to varamedlemmer for to år. Alle vervene velges i en omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for fire år. Videre blir de to med tredje og fjerde mest
stemmer valgt henholdsvis til 1. og 2. varamedlem for to år.

Dersom foreslåtte vedtektsendringer ikke blir vedtatt

Det skal velges to kandidater som faste medlemmer for to år til NLM ungs kontrollkomité, og det skal
velges to varamedlemmer for et år. Alle vervene velges i en omgang.
De to kandidatene med flest stemmer blir valgt for to år. Videre blir de to med tredje og fjerde mest
stemmer valgt henholdsvis til 1. og 2. varamedlem for et år.
Videre i kontrollkomiteen sitter Daniel Brandsæter.

Kandidatene er presentert alfabetisk:
Navn: Livar Apeland
Alder: 24 år
Region/bosted: Sør-vest, Sandnes
Yrke/utdanning: Lærer
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Stammer frå
Bjerkreim, og har bakgrunn frå Bedehuset kor
NLM/IMF har vore delaktige. Eg har òg gått 3 år
på Tryggheim VGS, kor eg fekk sjans til å bli
betre kjent med NLM. For tida er eg òg del av
Salem Stavanger gjennom bl.a. lovssangstenste.
NLM ung sitt arbeid er viktig i samfunnet i dag,
som ein tydeleg kristen aktør blant ungdom, der
ungdom kan finne sin heim og få ein tryggleik i
Jesus gjennom det landsdekkande arbeidet som
blir drevet. Samstundes som å vere nyskapande
og har ein profil som er tiltrekkande og "i tida",
så er det viktig (kanskje endå viktigare enn før) i
tida som kjem å vere tydeleg på kva Bibelen
seier og ikkje kva menneske seier. Eit håp for
framtida NLM ung kan gjera ungdom glad i
Bibelen og ha Bibelen som fast inventar i
kvardagen.
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Navn: Terje Fauske
Alder: 50 år
Region/bosted: Sør-vest, Stavanger
Yrke/utdanning: Seniorrådgiver/Partner
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Aktiv i Salem
Stavanger. Tidligere styreleder i samme
forsamling. Mangeårig medlem i bønnekomite
for UL. NLM ung driver et godt arbeid og klarer å
løfte blikket utover og nå inn til nye arenaer for
andre kan bli kjent med Jesus. NLM ung
utfordrer oss å leve som disipler og være Jesu
vitner i vår hverdag.

Navn: Judith Emelie Hageberg
Alder: 22 år
Region/bosted: Sør, Kristiansand
Yrke/utdanning: Lærerstudent
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er kjent med
arbeidet fra barndommen av, og har gått på
Lundeneset.
Tenker at leirarbeid og store arrangement som
UL og sommertreff er viktige, og bør prioriteres
fremover.
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Navn: Mathias Lohne
Alder: 25 år
Region/bosted: Øst, Oslo
Yrke/utdanning: Programvareutvikler
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg er oppvokst
på Nykirke i Vestfold, og har vært på leir på
Solåsen så lenge jeg kan huske. Etter
videregående hjemme i Horten hadde jeg ett år
på Bibelskolen Fjellhaug før jeg tok en master i
matematikk ved UiO, og fra juni av har jeg
jobbet som utvikler i et selskap som heter
Cognite på Fornebu. Gift med Lily, og til vanlig
går vi i Misjonssalen i Oslo der vi begge er
involvert i lovsangsarbeidet.

Navn: Karoline Lodden Næss
Alder: 28 år
Region/bosted: Sør-Vest, Ølensvåg
Yrke/utdanning: Lærer
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Jeg ønsker at
alle barn og unge skal få et personlig møte med
Jesus. Og i min jobb på Lundeneset vgs. ser jeg
daglig viktigheten av å drive godt kristent arbeid
blant ungdom. Derfor ønsker jeg å være med å
bidra i arbeidet som NLM Ung driver blant barn
og unge.
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Navn: Ole Eivind Osestad-Røvik
Alder: 25 år
Region/bosted: Sør, Kristiansand
Yrke/utdanning: Revisor/siviløkonom
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Utdannet
siviløkonom og jobber til daglig som revisor i
selskapet EY i Kristiansand. NLM ung leverer
daglig tjenester og ressurser til barn og ungdom
som virkelig trenger å lære Jesus å kjenne i
hverdagen. Jeg ønsker at NLM ung skal fortsette
å ha dette fokuset, og at jeg selv kan bidra i
kontrollkomiteen for dette.

Navn: Ingvild Veggeland
Alder: 29 år
Region/bosted: Søe, Kristiansand
Yrke/utdanning: Bachelor i økonomi og
administrasjon, jobber i Knif Regnskap
Bakgrunn/tanker om arbeidet: Aktiv i
Misjonshuset i Kristiansand de syv årene jeg har
bodd i Kristiansand, blant annet i arbeid i
søndagsskolen. Har også jevnlig vært med som
leder på leir på Evjetun.
Jeg synes det er bra at en så stor organisasjon
som NLM har et så stort fokus på barn og unge!
Det er bra at NLM ung lager arrangementer som
passer både for de som går i et lag eller
bedehus jevnlig, og for vennene deres. Slik kan
barn og unge i alle aldre få være med både å
lære om og å drive misjon.
Fremover håper jeg NLM ung fortsetter det
gode arbeidet med å gjøre Jesus kjent for enda
flere barn og unge i Norge, samtidig som
misjonsoppdraget utover Norges grenser gjøres
kjent for en ny generasjon.
Har sittet et år som 1. vara til kontrollkomiteen.
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