
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   7.12.19 
Tid   12.30-17.00 
Sted   NLMs Hovedkontor, Sinsenveien 25, Oslo 
 
Tilstede:   Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Andreas Furnes, Live Dorthea Gusland, 

Mons Gunnar Selstø, Dordi Anna Apeland, Sunniva Fuglestveit (1.vara),  
Ikke tilstede:  Andreas Gjøra (2.vara), Håvard Måseide eller Thor Fremmegaard (HS) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Tarjei 
Neste møte:   27-28.mars, region Nord.   
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

27/19 – Godkjenning av innkalling og referater fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 
 

28/19 – Konstituering og oppstart nytt styre 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak: Landsstyret velger Mons Gunnar Selstø som nestleder, og tar en mail-runde med 

representanter til Styringsgruppen for UL. 

 
 
29/19 – Møteplan 2020 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:  NLM ungs Landsstyre har følgende møteplan i 2020: 27-28.mars, 5-6.juni eller 19-

20.juni, 11-12.september, 13-14.november.  
 

 
30/19 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer: 
- Vi jobber med Ung Global om dagen, samt Superblink revitalisering og UL planlegging.  
- Ungdomsseksjonen i NLM ung har vært på tur til USA – og besøkt ulike stater og steder.  

Hensikt:  



o Konferanse: National Youth Workers Convention 
▪ Faglig utvikling 
▪ Ressurser 
▪ Inspirasjon 

o The Norwegian Lutheran Road Trip 
▪ Kjennskap til konservative evangelisk-lutherske miljøer i Vesten 
▪ Kjennskap til ressurser (fra noen av oss som ligner på oss selv) 
▪ Studere ulike modeller for kristent ungdomsarbeid (megakirke, medium kirke, 

liten kirke, leir, bibelskole) 
▪ Relasjon og samarbeid (og evt bidragsytere) 

 
 

31/19 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
- Ansettelser: 

o Intervju på stillingene som prosjektleder Frontline og TeFT-team koordinator 
gjennomføres de kommende ukene.  

- Ta vare på hverandre 
o Er omsider ferdig, god mottakelse.  
o Vi lanserte boken med en fagdag, har snakket med Unglederne om den, Ansatte i 

B&U-arbeidet har fått den, og skolene har fått tilbud om tre eks. hver.  
- Støtteordninger: Frifond og leir- og arrangementsstøtte 

o Leir- og arrangementsstøtte: stadig mer kjent som støttemulighet,  
o Frifond: er nå utbetalt 

 
 

32/19 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Tarjei 
 
Forelagte orienteringer: 
BUR Region Sørvest 23.10.19, BUR Region Nord 17.10.19  
 
Innspill: 
LS takker for referatene og setter stor pris på dem.  
 
 

33/19 – Saken føres bare i internt referat 
 

 

34/19 – Budsjett 2020 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Kjersti 
Vedtak:  Budsjettet for 2020 vedtas uten merknad. 
 
Innspill:  
- Vi legger opp til et budsjett på nivå med i fjor 
 



 
35/19 – Mål og prioriteringer for UL 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian og Kjersti 
 
Referatpunkter:  
- UL er NLM ungs største arrangement, og NLM ung har en strategi og jobbe etter (som UL kommer 

inn under). Vi tror likevel det er bra med noen mål og uttalte prioriteringer for UL som 
arrangement.   

- Det kan for eksempel si noe om fokusområder, verdier, mål og prioriteringer.  
- Prosess videre: Administrasjonen og Styringsgruppen for UL: kan jobbe med det, men LS vil være 

orientert og vedta det. 
 

 


