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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 7-8.9.18 

Sted Fredag: NLM HK, Sinsenveien 25, Oslo 
Lørdag: Thon Hotell Oslo Airport 

Klokka 18.00-23.00 
09.00-14.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 04/18 

Navn Fork. Epost Tilstede: 

Tarjei Asprusten (leder) TA tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no   

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Live Dorthea Gusland LGS Live_dorthe@hotmail.com  X 

Aina Seilskjær Granberg ASG ainagranberg@gmail.com  X 

Andreas Gjøra (1. 
varamedlem) 

AG Andreas.gjora@gmail.com  X 

Barbro Johanne Svendsen 
(2.varamedlem) 

BJS bjsvendsen83@gmail.com  X 

Jarle Thingbø 
(3.varamedlem) 

JT Jarle.thingbo@gmail.com  X 

Ragnhild Naterstad 
(4.varamedlem) 

RN rnaterstad@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 

Mons Gunnar Selstø 

Neste 
møte 

- Lørdag 27.oktober 

- 7-8.12.18 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS  

   

 Fra administrasjonen HKS/KL 

  UngLeder Norge 
- Ting på gang i flere regioner nå, bra at konseptet tas i bruk. 
 
Ung:Tro  
- Oppstart i Bodø med nye stillinger inn mot Barn og Ungdom 
- Nye steder vurderes i region Sør Vest – spennende muligheter.  

 

 Annet  

   

Sak Fremstilling Merknad  

19/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

20/18 Konstituering  

 Vedtak:  
LS velger Aina Seilskjær Granberg til nestleder. Live Dorthea Espeland og 
Jarle Thingbø velges som representanter til Styringsgruppen for UL. Leder 
og nestleder blir begge HS-representanter, og bytter på å stille.  

 

21/18 UL 2018 - evaluering HKS 

 Daglig leder innledet med en oppsummering fra deltaker-, leder- og 
styringsgruppeevalueringene.  
 
Det er gjennomgående god respons fra deltakerne på UL. Vi ser at det er 
relativt mange som er på UL for første gang. 
 
Vi har blant annet merket oss at temaet kunne være vanskelig å forstå, at 
engelsk kan være utfordrende, og at det kunne vært noe mer variasjon i 
møtene. Seminarer er bedre besøkt enn aktiviteter, og det ser ut til å 
være mange som tar turen innom Kongeparken. Økonomien er ikke 
ferdigført, så denne saken tas opp igjen på neste møte.   
 
Vedtak:  
Saken tas fram igjen på neste møte man har en bedre oversikt over 
økonomien i UL. 

 

22/18 Personalsituasjonen i NLM ung/Utlysninger  KL 
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 Vedtak: 
LS gir administrasjonen fullmakt til å utlyse følgende stillinger: 
Barne- og familiekonsulent – inntil 100 %  
iTro redaktør – inntil 40 % 
Arrangementskonsulent – 20 % stilling 
UL-koordinator – 20 % stilling 
Trosopplæringskonsulent – 100 % 
En stilling rettet mot film og markedsføring – inntil 60 % 

 

23/18 Island HKS 

 Vedtak: 
LS gir administrasjonen fullmakt til å inngå en fireårig avtale med SIK om 
økonomisk støtte av ungdomsarbeider i inntil 50 % stilling. NLM er svært 
positiv til at det startes ungdomsarbeid på Island og gleder oss til å følge 
utviklingen videre. 

 

24/18 Møteplan 2019  

 2019 – Hovedstyrets møteplan: 
25.-26. januar  
15-16. mars 
23.-24. mai 
30.-31. august 
18.-19. oktober 
6.-7. desember 
Historisk har LS stort sett fulgt HS sin møteplan, men vi har ikke hatt like 
mange møter. 
 
Vedtak: 
Som utgangspunkt følger i HS sin møteplan, men landsstyrets leder tar 
saken videre på mail. 

 

25/18 Seksuelle krenkelser  

 Landsstyret deltok på styreseminar om seksuelle krenkelser i samarbeid 
med andre kristne organisasjoner. 

 

 Eventuelt  

   


