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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 27.10.17 

Sted Misjonssalen, Oslo, Tullinsgate 4  Klokka 15.00-19.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 04/17 

Navn Fork. Epost Tilstede 

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

Tarjei Asprusten 
(nestleder) 

TA Tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com   

Karsten Tollheim 
(1.varamedlem) 

KT ktollheim@gmail.com  X 

Håkon Rydland (2. 
varamedlem) 

HR hrydland@gmail.com  

Ragnhild Kråvik 
(3.varamedlem) 

RK ragnhild.kravik@gmail.com   

Jon Georg Fiske 
(4.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.desember 2017 / drøftes med nytt landsstyre 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS/rådsmøte MM/HKS 

 ✓ NLMs selvforståelse og identitet ble diskutert. 
✓ Kvinnenes rolle i organisasjonen ble drøftet. 
✓ Tonen i samtalen var veldig positiv. 

 

 Fra administrasjonen  

  
 

Landsmøte 2017 
✓ Magnus åpner, Kjersti tar økonomi og Hans Kristian presenterer 

nåsituasjon og innleder til samtale. 
Regnskapsrapport 
✓ Vi ligger godt an i forhold til budsjett per dags dato. 

Fastetiden 2018 
✓ Vi tenker å være en del ute i felt, har utpekt Gjerdrum som Norges 

mest gjennomsnittlige kommune, tenker å være litt her. 
✓ Forarbeid for strategiprosessen i NLM/NLM ung.  

Frontline 2018 
✓ Nick Ripkin er bekreftet med – har skrevet Guds galskap og 

Lydighetens galskap.  
Ettåringskurs 
✓ Har vært gjennomført: god gjeng med ettåringer også i år.  

Trosopplæringskonferansen  
✓ Oppleves som en viktig arena og være tilstede på. 
✓ VI har noe å bidra med – mange er ute etter type ressurser som 

vi kan tilby.  
Konfirmantopplegg 

✓ Diskuteres på litt ulike arenaer om dagen 

 
 

 Referater fra regionale BUR  

 - LS takker for orienteringene   

Sak Fremstilling Merknad  

14/17 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

15/17 Budsjett og prioriteringer  

 Vedtak: 
Budsjett 2018 vedtas uten merknad. Vedtaket gjøres under forutsetning 
av godkjenning av overføring fra NLM i HS.  

 

16/17 Kirkens unge  

  
- En plattform som man skal kunne bygge avtaler på – handler om 

noen kjøreregler for samarbeid 
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- DnK vil ikke signere – dette er en avtale mellom organisasjonene om 
hvordan vi samarbeider med kirka.  

 
Vedtak: 
LS stiller seg positive til at NLM ung blir en del av plattformen Kirkens 
Unge.  

17/17 Superblink og tenkning rundt barne- og familiearbeid i framtiden  

 Saken ble drøftet – administrasjonen jobber videre med dette.  

 Eventuelt  

   


