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  Referat/Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 4.12.2015- 
5.12.2015 

Sted Undeland Misjonsgård, Region Sør Klokka 18.00-21.00, 
9.00-16.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 05/15 

Navn Fork. Epost Tilstede 

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

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com   

Tarjei Asprusten TA Tarjei.asprusten@gmail.com  

Maria Birkedal (1. 
varamedlem) 

MB mariabhoie@gmail.com  

Barbro Johanne Svendsen 
(2.varamedlem) 

BJS bsvendsen@drottningborg.vgs.no  X 

Sigrid Meling 
(3.varamedlem) 

SM sigridmelding@gmail.com   

Karsten Tollheim KT ktollheim@gmail.com  X 

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Elin Austbø 
(Kreativ leder NLM Ung) 

EA eaustbo@nlm.no   

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
(HS representant) 
Eller Håvard Måseide 

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

 

Åpning 
og bønn 

Matt.6,5, Bønn 

Neste 
møte 

5-6.februar 2016 
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 Møte med RS Sør og representanter for BUR Sør  

 Fredag hadde vi et møte med RS Sør og to representanter fra BUR Sør.  
Vi ble gitt en presentasjon av regionen, før vi snakket om ulike 
utfordringer ved arbeidet vi står i.  

 

 Orienteringer Merknad  

 Fra administrasjonen  

  
 

Noen av orienteringssakene legges denne gangen til enkeltsaker, mens 
andre tas sammen med HS. 

- Siembra: Fra UL 2016 blir det fokus på 
skole/utdanningsinstitusjon, i første omgang Øst Afrika.  

 
Med HS etter lunch: 

- Frontline: 28-29.oktober 2016. 
- Statsstøtte: ca 2,2 millioner i 2015.   
- Det er ulike meninger om inngangspenger på arrangement. Men 

kostnader må dekkes.  
- Flyktningkrisen: NLM ung har kommet med en uttalelse (nett), 

oppfordrer folk til å bidra på ulikt vis.  
- UNG-lederne: har vi passert metningspunktet for nye skoler? 
- Ungdommens kirkemøte: NLM ung sendte to representanter.  

- Regionene: mye positivt, mindre turnover enn tidligere. Nord: 
skjer mye spennende. Harstad 70 stk på ungdomsmøte. INTRO i 
Nord, en slags innføringskurs i kristen tro. Young Life Oppsal: 
Godt oppmøte. Sørvest: massiv økning i nyoppretta lag.  

 
 

 Annet  

 UL styringsgruppe v/Andreas Furnes 
- Ligger godt an i forhold til fjoråret 
- TEMA: Fest, vi snur litt på programmet 
- Møter, konserter, seminarer, basar, midnattsmesse, 

salmemorgen osv. 
Frontline styringsgruppe v/Barbro Johanne Svendsen/Kjersti Lilleaasen 

- Det blir: 28-29.oktober 2016 (fre + lør) 
- Satser på flere fellessessions, ikke så oppdelt 
- Sjekker ut: Misjonssalen + Fjellhaug som steder 

- Ny representant i styringsgruppen for Frontline: Karsten Tollheim 

 

Sak Fremstilling Merknad  

31/15 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

32/15 Superblink  

 Vedtak: 
LS overlater ansvaret for driften av Superblink til Styringsgruppen for 
Superblink. Dette innebærer også ansvar for videreutvikling og 
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markedsføring, samt å disponere Superblink sitt budsjett. 
Styringsgruppen orienterer LS om arbeidet. 

33/15 Budsjett 2016  

 Orientering om den økonomiske situasjonen per 31.10.15 
- Den negative differansen ift. fjoråret er lik årets underskudd på 

UL.    
 
Vedtak: 
LS godkjenner forelagt budsjett for NLM ung. Budsjettet forutsetter at vi 
får de overføringene vi ber om fra NLM. 

 

34/15 Prioriteringer og satsning  

 Vedtak:  
Landsstyret slutter seg til plan for prioriteringer av ansettelser for 2016-
2018.  

 

35/15 Landsmøte 2016  

 Vi kan ha Landsmøte fredag 17.juni (evt. på formiddagen 18.juni). 
Misjonssalen i Oslo er holdt av til arrangementet. 
 
Dette er mellom Internasjonal konferanse (uken i forkant) og 125-års 
jubileet til NLM i Oslo konserthus 18.juni. Mange ting ligger til rette for å 
ha fokus på UT i verden aspektet.  
 

Vedtak: 
Landsstyret gir administrasjonen fullmakt til å jobbe videre med 
Landsmøte ut fra samtalen.  

 

36/15 Forholdet til DnK  

 Vedtak:   
LS ønsker å slutte seg til HS sin uttalelse, og ber om å få endelig uttalelse 
oversendt til gjennomsyn når det foreligger.  

 

37/15 Mediehåndtering  

 Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 

38/15 Eventuelt  

 - Det er ønske om å få referater fra BUR i regionene: ta opp igjen 
dette. Administrasjonsleder følger opp.  

- Lagsregistrering: PUSH mer på dette, det er snakk om masse 
penger!  

 


