
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   8.6.2020 
Tid   17.00 – 21.30 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede: Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Andreas 

Furnes (sak 8-10), Live Dorthea Gusland, Sunniva Fuglestveit (1.vara),  
Ikke tilstede:    Dordi Anna Apeland, Andreas Gjøra (2.vara) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Tarjei – Efeserne (ikke forlat din første kjærlighet)  
Neste møte:   Fredag 28.august 17-21  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

8/20 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 

 

9/20 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer: 
KRIK 

- Det har vært samtaler med KRIK om samarbeid  
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I NORGE 

- Har skjedd mindre enn normalt i Covid-19 tiden  
- I Sommer: mange leirer er avlyst eller gjort om til endagssamlinger 
- Zoomertreff går online – i tillegg er det ulike camper rundt omkring i landet.  

NLM UNG:  
- Covid-19: har stoppet det meste av utviklingsarbeid (ressurser) utenom det digitale. Vi har 

steppet opp digitalt: UL, ungdomsmøter, ettåringskurs osv.  
- Frontline gjennomføres siste helga i oktober.  
- TeFT-team: planlegger nysatsninger i 2021  
- UL – camper blir også lokalt flere steder  

 
 

10/20 – Strategi 2021-2030 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian, innledning ved Olav Vestbøstad 



 
Referatpunkter:  

- Innledning v/Olav Vestbøstad – leder av Prosjektgruppen for ny strategi 
- Kommentarer og innspill fra Landsstyrets medlemmer føres ikke i protokoll, men oversendes 

Prosjektgruppen for ny strategi  
 
 

11/20 – Landsmøte 2021/GF 2021: Behandling av strategi  
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Hans Kristian  
Vedtak:  Landsstyre ønsker, dersom det er mulig, at NLM ungs Landsmøte har en innledende 

samtale på strategi før en felles behandlingsprosess med Generalforsamlingen til NLM 
og Landsmøtet til NLM ung. Avstemningene bør skje etter felles behandling.   

 
 

12/20 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
PERSONAL 

- Torunn Haraldsen og Harald Hovland har sagt opp sine stillinger i NLM ung (etter permisjoner)  
- Maria Celine Lundeby har fått innvilget ett års permisjon i 70%. Hun vil dermed jobbe 30 % det 

neste året. 
LEIR OG ARRANGEMENTSSTØTTE 

- Vi har på nytt fått tildelt 100 000 fra BUFDIR. Når tilbudene nå tas opp igjen vil vi fortsette 
fokuset/markedsføringen inn mot dette.  

ØKONOMIRAPPORT 1.KVARTAL 
- Vanskelig år og sammenligne med tidligere pga. Corona.  
- Økonomien er relativt stabil, salgsinntektene har gått litt ned grunnet UL, det vil etter hvert 

også kostnadene gjøre, men de er primært knyttet til sommeren.  

 
 
13/20 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Tarjei 
 
Orienteringer og innspill:  

- Forelagte referater: BUR sørvest 31.3.20, BUR sørvest 12.5.20, BUR øst 3.2.20, BUR øst 3.4.20 
(epost), BUR øst 25.5.20 

- LS setter pris på referatene og takker for dem.  
 
 

14/20 – The Bible Project  
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
Vedtak:  LS ønsker å bevilge kroner 100 000 til utvikling av The Bible Project på norsk, og ber 

administrasjonen følge opp med Laget/NKSS.    
 
 
 



15/20 – Frifond retningslinjer   
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Kjersti 
Vedtak:  NLM ungs landsstyre vedtar at våre fellesskap må bruke opp utdelte frifondsmidler 

innen 1.9 i året etter tilskuddet.   
 
 

16/20 – UL 2020  
Type sak:  Til orientering  
Ansvarlig:  Hans Kristian  
 
Orienteringer:  
Orienteringer fra Styringsgruppen for UL:  
- UL online består av tre elementer: møter, basar og studiosendinger, sendes fra 23-25.juli 2020 

LIVE fra Kongeparken.  
- Det blir også noen lokale UL-camper rundt i landet, regionene jobber med disse akkurat nå.  

  

17/20 – Instruks NLM ungs Landsstyre   
Type sak:  Til beslutning  
Ansvarlig:  Hans Kristian / Kjersti  
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 
 
18/20 – Representanter Ungdommens Kirkemøte   
Type sak:  Til beslutning  
Ansvarlig:  Hans Kristian  
Vedtak:  LS ønsker at NLM ung sender representanter til Ungdommens Kirkemøte, og ber 

administrasjonen spørre de foreslåtte navnene i prioritert rekkefølge.  
 
 

19/20 – Møteplan 2020/2021  
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:  Landsstyret i NLM ung har følgende møteplan for neste skoleår: 
  28.august 17-21, fysisk møte i Oslo 
  31.oktober (dagtid): I løpet av Frontline (avventer tidspunkt til programmet er klart) 
  10-11.desember, fysisk møte i Oslo (ved behov, avventes til etter oktobermøtet) 

 
 
EVENTUELT 
  
TUSEN TAKK til Andreas Furnes og Live Dorthea Gusland for innsatsen i Landsstyret.  
 
 
 


