
 1 

 
 
 
 
 
 

  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 8-9.6.18 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, Møterom A 
(3.etg) v/resepsjonen 

Klokka 17.00-21.00 
09.00-12.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 03/18 

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 

Birgit Ydstebø 
(Ungdomskonsulent NLM 
ung) 

BY bydstebo@nlm.no  X (sak 18) 

Thor Fremmegård 
Eller Håvard Måseide (HS 
representanter) 

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

 

Åpning og bønn Andreas Furnes 
 

Neste møter - Landsmøte/GF 

- 7-8.9.18 

- 7-8.12.18 

mailto:tarjei.asprusten@gmail.com
mailto:afurnes@nlm.no
mailto:moselsto@nlm.no
mailto:bjsvendsen83@gmail.com
mailto:ainagranberg@gmail.com
mailto:live_dorthe@hotmail.com
mailto:Jarle.thingbo@gmail.com
mailto:jfiske@nlm.no
mailto:hskaar@nlm.no
mailto:klilleaasen@nlm.no
mailto:bydstebo@nlm.no
mailto:tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no
mailto:havard@agens.no


 2 

 

 
 

 Orienteringer 

 Fra HS 

  

 Fra administrasjonen 

  
 

Personaloppdateringer 
- Kjartan Kvalvåg har sagt opp sin stilling som Multimedieprodusent i Superblink fra 

1.9.18 
- Astrid Helene Øgaard har sagt opp sin stilling som Ungdomskonsulent (50 %). Hun 

arbeider ut september. 
 
Prosjektoppdateringer 
- Prosjekt psykisk antas fortsatt å være klart til august 2018, vi har fagpersoner som 

skal lese igjennom i juni. Grafisk designer jobber i juni/juli, og videre til trykk. 
- Det kommer et nytt Levende Tro hefte om Treenigheten til høsten.  
 
Regionnyheter 
- Region Nord: Vegard Svendsen ny regionleder (vikariat ett år), Lars Martin Vik ny 

ungleder, Øivind Ruud Kringstad har permisjon et år, så regionleder. 
- NLM har kjøpt bedehuset i Bodø, i ferd med å starte ny forsamling sammen med 

Normisjon.  
 
UngLeder Norge 
- TeFT familie ønsker å gjennomføre Ung Leder i Nairobi.   
- Ung Leder Norge: jobber stadig med konseptet og implementeringen.   

 Annet 

 Referat fra regionene: 
LS uttrykker takknemlighet ovenfor regionene og det flotte arbeidet som drives, og tar 
orienteringene til etterretning. 

Sak Fremstilling 

12/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte  

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

13/18 Landsmøte 2018 

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

14/18 Søknad om fattigdomsmidler 

 Flere av regionene har ønsket seg en ordning der det er mulighet for å få dekket 
leir/arrangement og evt ressurser dersom barn eller ungdom ikke har mulighet til å reise 
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grunnet økonomi. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 har ikke kommet enda, men 
antakelig blir regelverket ganske likt som det er nå. 
 
Vedtak: 
LS ber administrasjonen om å utarbeide søknad om fattigdomsmidler, og levere for 
tilskuddsåret 2019.  

15/18 Retningslinjer for Frifond  

 Retningslinjene til Frifond-ordningen i NLM ung ble sist revidert i 2014. Det som er 
interessant å diskutere er:  

1. Fordelingsnøkkelen: hvor mye er grunnstøtte, og hvor mye er prosjektbasert? 
2. Prioriteringen av prosjektmidler 
3. Begrensning eller tak på søknadssummen 

 
Fordelingsnøkkel:  

- Konklusjon: samme fordelingsnøkkel 
 
Prioritering:  

- Konklusjon: uendret 
 
Begrensning: 

- Konklusjon: setter øvre grense på 50 000.- 
 
Andre innspill:  

- Dynamisk: Veldig bra om vi får til å dele ut i flere omganger, sånn at de som gjør 
bekrefter oppbrukte midler kan få så fort som mulig. For eksempel i tre bolker.  

 
Vedtak: 
LS godkjenner de oppdaterte retningslinjene for Frifondmidler. 

16/18 Arbeid på Island 

 Vedtak: 
Administrasjonen tar med seg innspillene i samtalen og jobber videre med mulige 
samarbeidsløsninger på Island.  

17/18 Representanter Ungdommens Kirkemøte 

 Vedtak: 
LS ønsker å sende to representanter til UKM, og ønsker at de foreslåtte kandidatene 
spørres i prioritert rekkefølge. 

18/18 Det kristne arbeidet på skole 

 Landsstyret har drøftet saken.  

 Eventuelt 

  


