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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 27.4.18 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, Møterom C (4.etg) Klokka 17.00-21.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 02/18 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Tarjei Asprusten (leder) TA tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Barbro Johanne Svendsen BJS bjsvendsen83@gmail.com   

Aina Seilskjær Granberg ASG ainagranberg@gmail.com  X 

Live Espeland (1. 
varamedlem) 

LE live_dorthe@hotmail.com X 

Jarle Thingbø 
(2.varamedlem) 

JT Jarle.thingbo@gmail.com  X 

Jon Georg Fiske 
(3.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 

8-9.6.2018 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS HKS 

   

 Fra administrasjonen HKS/KL 

  
 

Personaloppdateringer 
- Morten Eikli har fra 15.4 gått ned til 60 % stilling i UL, og går fra høsten 

ned til 40 %. Han har sagt opp deler av stillingen. Vi ser videre på 
hvordan vi organiserer stillingen til høsten. 

- iTro:  
✓ Gjermund Nordhus har sagt opp sin stilling i NLM ung. 
✓ Dette betyr at vi lyser ut nye stillinger i løpet av kort tid 

prosjektstillinger går ut i løpet av 2018 
 

Vision  
- 11 skoler gjennomført 
- Gode tilbakemeldinger 
 
Superblink styringsgruppe 
- Jobber med ny aktivitetskalender 
- Tenker spesiell markedsføring mot GF. Egen stand, Linkus tilstede. 
- Tematikken for 2019 ønskes mer integrert i barnearbeidet mtp leir og 

fellesskap. Derfor blir temaene i Superblink og leiropplegget 
samkjørt.  
 

UL2018 – styringsgruppa 
- God plan på UL 2018, det har vært noen utfordringer med å skaffe 

frivillige. 
 
Fellesskap 18 
- Er gjennomført: 13-15.april 2018. Det har jevnt over vært gode 

tilbakemeldinger, og mange som melder om et godt og viktig 
arrangement.  

 
Økonomirapport 1.kvartal 2018 
- Resultatet er akkurat som på samme tid i fjor, men bedre enn 

budsjettert. Vi har lavere inntekter, men også lavere kostnader.  
 
Ulike tall fra 2017 (se årsrapport) 
- For første gang på lenge går tallet på Fellesskap for barn opp i stedet 

for ned.  
- Vi ser ut til å ha flere fellesskap og medlemmer totalt enn tidligere, 

men dessverre færre tellende. Det er det som gir oss støtte. 
 
Internasjonale trender 
- Går fra store fellesskap/kirker til mindre grupper, enklere 

gudstjenester, mer tid til å tjene nabolaget. Lavkirkelig. 
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 Annet  

 - Referat fra BUR Nord 10.4.18: LS takker for referat, og ønsker at flere 
leverer. Det er veldig nyttig for oss.  

 

Sak Fremstilling Merknad  

6/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

7/18 Landsmøte 2018  

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

 

8/18 Godkjenning av årsrapport  

 Vedtak: 
LS godkjenner årsmeldingen for 2017 med nevnte kommentarer. 

 

9/18 Godkjenning av årsregnskap  

 Vedtak: 
LS godkjenner årsregnskapet for 2017 

 

10/18 Tweens-samarbeid med Søndagsskoleforbundet  

 Vedtak: 
LS er positive til samarbeid med Acta og Søndagsskolen om Tweens-
opplegg, men tenker at vi må forhandle på de ulike momentene nevnt i 
samtalen. LS ber administrasjonen ta med seg innspillene og jobbe videre 
sammen med Acta om en god avtalemodell.  

 

11/18 Island HKS 

 Vedtak: 
Hans Kristian tar med seg innspillene fra samtalen til møtet med SIK.  

 

 Eventuelt  

   


