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  Referat NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 22.april 2016 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, OSLO Klokka 17.00-22.30 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 02/16 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Magnus Mjelstad (leder) MM mmjelstad@outlook.com   X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com  X 

Tarjei Asprusten TA Tarjei.asprusten@gmail.com X 

Maria Høie (1. 
varamedlem) 

MH mariabhoie@gmail.com X 

Barbro Johanne Svendsen 
(2.varamedlem) 

BJS bsvendsen@drottningborg.vgs.no   

Sigrid Meling 
(3.varamedlem) 

SM sigridmelding@gmail.com   

Karsten Tollheim KT ktollheim@gmail.com   

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Aslak Ånestad 
(Admin.konsulent NLMu) 

AÅ aanestad@nlm.no  X (19-21) 

Thor Fremmegård 
(HS representant) 
Eller Håvard Måseide 

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

 

Åpning 
og bønn 

Astrid Rydland Aasen, 1.Pet.4,10 

Neste 
møte 

17.juni 2016 – dagtid (før Landsmøtet). MERK NYTT TIDSPUNKT! 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra Magnus/HS  

 - Skryt til administrasjonen for arbeidet med ansettelsene 
- Rekruttering til tjeneste i NLM 

- Satsning på medier i NLM 

 

 Fra administrasjonen  

  
 

- Ansettelser: prosessen straks i mål 
- Samarbeid med andre organisasjoner 
- Arrangement siden sist: F16, Ettåringskurs, Reach mm. 
- Prosjekt Fjelltun: ingen norske studenter 
- Rapport fra Harstad: 105 ungdommer på møte  
- Rapport fra Reykjavik: kommer en gjeng til UL, og nye elever til 

Fjellhaug  
- Resultatrapport 1.kvartal 

 På inntektssiden og lønnskostnad: en del ny informasjon grunnet 
Superblink 

- BUR referater fra regionene – veldig positivt å lese. Takk!  

 
 

 Annet  

 - UL styringsgruppe v/Astrid Rydland Aasen 
 Programmet omtrent spikret, ligger godt i rute med ledere ellers. 

- Frontline styringsgruppe v/Kjersti Lilleaasen 
 Dato 28-29.oktober, noen talere på plass.  

 

Sak Fremstilling Merknad  

7/16 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

8/16 Årsmelding 2015  

 Kommentarer mtp endring: 
- Bør være stjerne på medlemmer i 2015, da disse ikke er 100 % 

bekreftet. 
- Ung:Tro: «fortsatt et større engasjement blant voksne for 

prosjektet.» Kan dette konkretiseres? Hva gjelder det? Både 
støttespillere og starte selv? JA. 

- Vi skulle hatt med noe fra Island. 
- Disse punktene endres/flettes inn i årsmeldingen.  
 
Vedtak: 
Årsmelding for 2015 godkjennes med de kommentarene som foreligger.  

 

9/16 Årsregnskap 2015  

 Vedtak:   
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Årsregnskap for 2015 godkjennes uten merknad 

10/16 Forslag til saksliste landsmøte 2016  

 Kommentarer mtp endring: 
- Temasaken DELES, og settes som første og siste sak, da denne 

kommer til å komme opp både fredag og lørdag. Vi bruker 
innkallingen som introduksjon i sakspapirene.  

 
Vedtak: 
LS godkjenner sakslisten for Landsmøtet 2016 med de kommentarene 
som foreligger.  

 

11/16 Forslag til forhandlingsreglement Landsmøte 2016  

 - Vi bruker konsekvent NLM ungs hovedadministrasjon 
- Valgkomitepunktet (3) blir stående, vi setter ikke kokrete datoer her, 

men refererer til innkalling. 
- Lederpunktet (4) støttes som det står 
- Punkt 10 strykes 
 
Vedtak: 
LS godkjenner forslag til forhandlingsreglement for Landsmøtet 2016 
med de kommentarene som foreligger.  

 

12/16 Forslag til vedtektsendringer  

 - Punkt 3.2e: Spesifiser hovedadministrasjon her (brukes også i 4 og 5) 
- Punkt 3.3.f: Blir stående her – 6.1 må endres 
- Punkt 3.3 (L): Vi legger inn nytt punkt her: vedta instrukser 
- Punkt 6.2: Dette står i instruks. 
- Disse vedtektsendringene legges inn i sakslisten.  
 
Vedtak: 
Landsstyret godkjenner forslaget til vedtektsendringer for Landsmøtet 
2016 med de kommentarer som foreligger.  

 

13/16 Forslag til instruks for valgkomite  

 - Punkt 1: Få med henvisning til 6.1 i vedtektene i forhold til 
sammensetning.  

- Punkt 3: Hovedadministrasjon brukes konsekvent.  
- Punkt 4: Sirkelhenvisning: kan nå endres etter hva vi vedtok i 

vedtektene paragraf 6.1. 
- Punkt 5: blir stående, men vi presiserer «ved ethvert valg»  
- Punkt 6: punktet strykes. 
- Punkt 9: blir stående, men et tillegg: Landsstyret og 

Hovedadministrasjonen i NLM ung kan ikke spørres.  
 

Vedtak: 
Landsstyret godkjenner forslaget til instruks for valgkomite for 
Landsmøtet 2016 med de kommentarer som foreligger.  

 

14/16 Tema/program  
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 NLM ung jobber videre med dette i samarbeid med Tarjei, Andreas og 
Mons Gunnar.  

 

15/16 Eventuelt  

 - Soul Children i NLM ung: Vi ønsker å ta opp dette som en sak på 
neste møte. Alle har øyne og øre åpne for kor og initiativ i sin region. 
Hans Kristian sender vedtaket til Acta over på torsdag.  

 
- Rekruttering av misjonærer til kort og langtidstjeneste: Dette settes 

på sakslisten til neste møte. Både korttidstjeneste og 
langtidstjeneste.  

 


