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  Referat NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 9-10.2.18 

Sted Stjørdal bedehus Klokka 17.30-21.00 
09.00-13.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 01/18 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Astrid Rydland Aasen 
(leder) 

ARA asryb@hotmail.com  

Tarjei Asprusten TA tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no   

Barbro Johanne Svendsen BJS bjsvendsen83@gmail.com  X 

Aina Seilskjær Granberg 
(1.varamedlem) 

ASG ainagranberg@gmail.com  X 

Live Espeland (2. 
varamedlem) 

LE live_dorthe@hotmail.com X 

Jarle Thingbø 
(3.varamedlem) 

JT Jarle.thingbo@gmail.com   

Jon Georg Fiske 
(4.varamedlem) 

JGF jfiske@nlm.no    

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
Eller Håvard Måseide (HS 
representanter) 

TF tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no 
eller havard@agens.no   

 

Åpning 
og bønn 

Tarjei 

Neste 
møte 

27-28.4.2018 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS HKS 

   

 Fra administrasjonen  

  
 

UL2018 
- Tema TRE, Rammes inn av livets tre, Vintreet og greinene osv. Vi 

snakker om ulike typer trær i Bibelen. 
- Talere: Karl Johan Kjøde, IMF (ikke avklart), Asbjørn Handeland, Espen 

Ottosen, Rachel Gardner, Sigmund og Ingjerd Evensen, Astrid Helene 
Øgaard, Tor Erling Fagermoen 

 
Ansatte 
- Nytt: Hanne Underhaug ansatt i kortvarig prosjektstilling i UL (20 % fra 

februar – august 2018)..  
 
Superblink 
- Nå har vi hatt undersøkelse om barne- og familiearbeid – litt sprikende 

svar. 
- Innspill: spennende å tenke litt sammen om dette, kan det være felles 

sammen med noen andre organisasjoner?  
 
Vision: 
- Er på alle våre internatskoler, og to folkehøyskoler: god stemning og 

positivt mottatt. 
 
Prosjekt psykisk: 
- Vi lager et hefte primært for ungdomsarbeidere/miljøarbeidere på 

skolene – skal etter planen være klart til sommeren 2018.  
- Gi en kortfattet presentasjon av ulike temaer knyttet til psykisk helse - 

som er aktuelle for de som jobber med ungdom.  
 

Ung:Leder Norge 
- Prosjektet er omtrent ferdig, og rulles ut.  
- Region Vest og IMF er de som har kommet lengst i oppstart av 

grupper. 
 

BM & Siembra 
- Siembra har utdanning som prosjekt/konsept nå, og filmer våren 2018 

i Indonesia. Utdanning varer i utgangspunktet til sommer 2019.  
- Barnas Misjonsprosjekt er skoleåret 2017/2018 i Tanzania, neste år blir 

det Vest-Afrika.  
 
Foreløpig økonomirapport for 2017 (sak neste møte) 
 
Ettåringskurs 
- Gjennomført denne uka – god stemning og positive ettåringer 
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Island: 
- Vi har hatt en prosess over flere år i forhold til om vi kan gjøre 

noe/hjelpe SIK (samarbeidsorganisasjonen til NLM på Island). Vi 
jobber videre med saken. 

 
Fra regionene: 
- Nord: rekruttering (Harstad, Lakselv, Ungleder) – be for prosessen, ha 

øyne og ører åpne for aktuelle kandidater. 
- Region Sørvest: nytt arbeid på Lura  

 Annet  

 LS takker for referat orienteringene fra BUR i regionene. Dette er svært 
nyttig for styret.  

 

Sak Fremstilling Merknad  

1/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

2/18 Landsmøte 2018  

 Vedtak:  
LS ber administrasjonen jobbe videre med Landsmøtet med 
utgangspunkt i innspillene fra samtalen. 

 

3/18 Strategi 2018-2021  

 Vedtak: 
Administrasjonen tar med seg innspillene fra samtalen, og jobber videre 
med utkast til strategi for NLM ung 2018-2021.  

 

4/18 Samarbeid om bibelappen Connect  

 Vedtak: 
LS vedtar å ikke inngå samarbeid om bibelappen Connect på nåværende 
tidspunkt. 

 

5/18 Samarbeid mellom NKSS/Krussen og NLM ung  

 Vedtak: 
LS takker for spennende og positiv forespørsel – men takker på dette 

tidspunkt nei til partnersamarbeid med KRUSSEN.   

 

 Eventuelt  

 Jobbe videre med fattigdomsmidler: 
- NLM ung forbereder sak til neste møte. 

 


