
Protokoll fra  

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   24.5.2019 
Tid   17.00 – 21.00 
Sted   NLMs Hovedkontor - Møterom D 5.etg 
 
Tilstede:  Aina Seilskjær Granberg (nestleder), Andreas Furnes, Live Dorthea Gusland, 

Barbro Johanne Svendsen (2.vara) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
Ikke tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø, Andreas Gjøra 

(1.vara), Jarle Thingbø (3.vara), Ragnhild Naterstad (4.vara), Håvard Måseide 
eller Thor Fremmegaard (HS) 

 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Barbro Johanne Svendsen 
Neste møte:   18-19.oktober (NB - Ålesund)  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

11/19 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Aina 
Vedtak:   Innkalling og referatet godkjennes uten merknad 
 

12/19 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer: 
Ettåringskurs: 

- I hovedsak gode tilbakemeldinger  
- Vurderer location: Malmøya funker ikke så godt når det er dårlig vær.  
- Flotte ettåringer – som alltid veldig bra med ettåringskurs.  

 
Ulike samarbeidsprosjekter: 

- Grimerudmøtet har vært avhol, vi har diskutert Calmeyergatelinjen – 99 år etter: Hvem kan vi 
samarbeide med?  

- Kirkens unge: Det har også vært jobbet med jus knyttet til samarbeidsavtaler.  
- ELF: Tar med mye inspirasjon derifra. 

 
UL/Island 

- 26 stk kommer fra Island (23 deltakere + 3 ledere) 
 
Internasjonalt 



- Nils Kåre Bøe (Internasjonal konsulent) har vært i Asia (konferanse + misjonærbesøk). Generell 
issue i Asia: tidsklemme, travel barne- og ungdomstid. 

- Japan: Ny satsning på ungdomsarbeid – de har ansatt en person. Viser at de vil satse på 
ungdomsarbeid.  

 
Norge 

- Fire regioner har eller skal ansette ny UngLeder: Foreløpig kan vi melde om Jørgen Greve i 
Midt-Norge (vikariat) og Kari Synnøve Nord-Varhaug i Nord.  

- Møte med BUR i Region Sørvest: opplevdes veldig interessant og nyttig, få større innblikk i 
hverandres arbeid.  

- Region Øst: Nye satsningsområder i Ung:Tro; Elverum.  
- Rapport fra Salten: mye spennende skjer i Bodø, Saltdal og Fauske, felles møtepunkt på 

Jakobsbakken.  
 

13/19 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
Personalsituasjonen 

- Turid Slettebø har takket ja til stilling som Barne- og Familiekonsulent.  
- Torunn Haraldsen i Superblink har søkt om, og fått innvilget, 1-års permisjon fra august 2019.  
- Vi har hatt to utlysninger på Trosopplæringskonsulent (1 års vikariat), og Ungdomskonsulent 

(Inntil 200 %, fast eller prosjekt). Intervjuer gjennomføres innen 7.juni.  
 
Oppdateringer på ulike ressurser 

- Prosjekt psykisk (Ta vare på hverandre) er omsider snart ferdig – innholdsmessig er det klart. 
Det skal til grafisk og trykk i august, og kan implementeres i organisasjonen til høsten. 

- Kort og godt bibelfortellinger er også ferdig (produktmessig), men grafisk + kart er under 
utarbeidelse. 

- Levende Tro: femte hefte er under utarbeidelse, gis ut mtp høsten 2019, dette er nest siste 
planlagte hefte.  

 
Leir- og arrangementsstøtte 

- Vi fikk innvilget 100 000.- i fattigdomsmidler. Ordningen kalles leir- og arrangementsstøtte, og 
vi deler ut fortløpende beløp fram til mars 2020.  

- Vi starter markedsføringen fra og med nå – møte med Unglederne neste uke. 
 
Puls:  

- Nytt konsept i NLM ung/NLM Norge (Maria Celine Lundeby driver pilotprosjektet skoleåret 
2019/2020) 

- HVEM: Unge voksne (23-40 år) fra hele landet 
- HVOR: Solbukta i Fredrikstad 
- HVA: PULS er et konsept for unge voksne, der hensikten er å gi et meningsfullt pusterom i 

hverdagen.  
- NÅR: Tre uavhengige langhelger i løpet av skoleåret 19/20: 

 
Fellesskap 19 – oppsummering  

- Totalt i underkant av 300 stk – stort overtall frivillige 
- Deltakerevaluering positivt: 

o Konferansen sett under ett (1-5): 4,52 
o God balanse mellom felles, nettverk og seminar 



o Gode tilbakemeldinger jevnt over.  
- Deltakerevaluering negativt:  

o Balanse i programmet – mer pauser 
o Utfordringer med lokasjon/rom/kapasitet 

 
Økonomirapport 

- Inntektssiden: høyere inntekter enn budsjettert og fjorår, blant annet Vision-fakturering på et 
tidligere tidspunkt.  

- Utgiftssiden: lavere totalt sett, handler primært om lønnskostnader. 
- Resultat er også bedre enn både budsjett og fjorår, mye av det dreier seg om lønnskostnader.    

 

14/19 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Aina 
 
Forelagte orienteringer: Region Øst BUR 13.3.19, Region Øst BUR 2.5.19, Region Vest BUR 27.4.19 
 
Kommentarer:  

- Spennende med Ung Disippel som begynner å spres til andre regioner. 
- Landsstyret takker for orienteringene, og understreker viktigheten av holde seg oppdatert på 

alt som skjer i barne- og ungdomsarbeidet.  
 

15/19 – UL2019 
Type sak:  Til orientering/diskusjon 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Referatpunkter: 

- Det blir konsert med David Andre Østby og Lisa Børud, Liveinnspilling av iTro podden og basar 
i Amfiet. 

- Jaquelle Ferris taler lørdag morgen, boken hennes er oversatt til norsk, NLM ung vil bidra med 
lanseringsfest og PR.  
 

16/19 – Landsmøte og lederkonferanse 
Type sak:  Til orientering og diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Referatpunkter: 

- Det blir en fagdag om psykisk helse fredag dagtid 
- Landsmøte fredag kveld: de vanlige sakene, samtale i tillegg. 
- Lørdag dag: Noe felles og fire ulike spor: Disippel, Barn og familie, Ungdom og Teologi 
- Taco fredag ettermiddag 

 

17/19 – Skoleforberedelse HS 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Aina 
 
Saken ble drøftet 

 
EVENTUELT 

- Møteplan høsten 2019 



o August: droppe møte, for tidlig med UL evaluering, og det skjer kanskje ikke veldig 
mye fra nå og fram til da? 

o 18-19.oktober (Nordvest) 
o 6-7.desember 

 
- Ungdommens kirkemøte – 4-8.oktober 2019. Tema Grønn Kirke og kirke 2030. 

o Vil LS at vi skal sende representanter?  En med stemmerett, en observatør med 
talerett 

▪ Respons: Ja, det ønsker vi. 
▪ Saken overlates til administrasjonen 


