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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET NLM UNG REGION ØST 

Protokoll fra møte 18.november 2020 
 
Til stede:   
Synne Malene Brække 
Maren Gjelstad Fauskanger 
David Fauske  
Håkon Rydland  
Silje Cathrine Heier, 1. vara  
Ragnhild Gjelseth, 2. vara  
Martin Omland Aasrum, 3. vara  
 
Ikke til stede:  
Benjamin Espeland 
 
Administrasjonen:  
Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst) 
Anna Lindbak Hørte (utviklingsleder NLM ung region øst) 
 
Sted: Teams 
Tid: 18. november 2020 kl 1800-1945 
 
Anna L. Hørte leste fra 1.Kor 12,4-12 og delte om at vi alle er lemmer på Jesu kropp. I BUR er vi 
avhengig av hvert medlem for at kroppen skal være hel og sammen kan vi se et mer fullstendig bilde 
av hva Gud gjør. Alle innspill er viktige og vi må holde blikket festet på Jesus.   
 
Bli kjent-runde: Alle delte kort om seg selv.  

 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 18/20 
 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 19/20 Hva vil det si å sitte i barne- og ungdomsrådet (BUR)? 
 
Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med dere. NLM ung region øst 
er inne i en spennende og viktig fase hvor vi tar veivalg for hvor NLM skal 
satse de neste årene. BUR er her et viktig organ for å gjøre gode og 
kvalifiserte prioriteringer. 
 
Lede barne- og ungdomsarbeidet: 
Region øst er en stor og variert region, med mange brennende frivillige og 
ansatte. Noen steder blomstrer arbeidet, mens andre steder går det trådt. 
BUR har fått regionårsmøtets tillit til å lede regionens barne- og 
ungdomsarbeid mellom årsmøtene. Det er et stort ansvar, og samtidig et 
stort privilegium. Vi håper dere vil ta ansvar, melde inn saker dere brenner 
for og ta en aktiv del i barne- og ungdomsarbeidet gjennom BUR. Det er 
derfor en fordel at dere har tilknytning eller nær kjennskap til noe av det 
lokale arbeidet til NLM. Om dere ikke står i det pr nå, så har dere kanskje 
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noe kontakt med noen aktive ledere fra tidligere som dere kan pleie 
kontakten med. Det er viktig at BUR har kontakt med grasrota. 
 
Å lede barne- og undomsarbeidet er å være en «vaktbikkje» og ivareta 
barne- og ungdomsarbeidet sine interesser i regionen med tanke på strategi 
for barne- og ungdomsarbeidet, prioriteringer, hva som bør settes på 
agendaen m.m. Med barn og ungdom regnes alle mellom 0-25 år. 
Regionstyret har et overordet ansvar for alt arbeid og alle aldersgrupper, 
men BUR har fått et særlig ansvar for å lede, utvikle og «våke over» barne- 
og undgomsarbeidet. Derfor er det viktig at dere møter forberedt, og det 
forventes at alle har lest og gjort seg kjent med sakene som skal 
gjennomgås.  
 
Regionadministrasjonen: 
Gjermund Nordhus er ungleder i regionen, og er daglig leder for barne- og 
ungdomsarbeidet. Sammen med seg har han utviklingsleder Anna Lindbak 
Hørte som bistår han i ledelsen. Sammen vil vi prøve å iverksette vedtakene 
som BUR vedtar, og gi BUR støtte, råd og beslutningsgrunnlag for at BUR kan 
gjøre deres jobb best mulig. 
 
Referater 
Vanlig referatpraksis er at det fra hvert BUR-møte skrives en protokoll som 
er det offisielle referat. I tillegg en utfyllende versjon til internt bruk. 
 
Alle referater fra BUR oversendes landsstyret i den utskilte barne- og 
ungdomsorganisasjonen NLM ung for orientering. Referatene oversendes 
også regionens Regionstyre til orientering. Saker av prinsipiell karakter skal 
godkjennes i Regionstyret før administrasjonen kan iverksette det som BUR 
har vedatt. Referater legges på nlm.no/ost. 
 
Årsmelding til årsmøte 
Regionårsmøte i NLM region øst er det øverste organ i regionen. Der velges 
BUR, Regionstyret osv. Til hvert årsmøte legger BUR frem en årsmelding for 
forrige kalenderår med status på barne- og ungdomsarbeidet og hvilke 
fokusområder BUR har hatt gjennom året.  
 
Forskjellen på NLM ung region øst og NLM ung-organisasjonen 
NLM ung er navnet på alt barne- og ungdomsarbeid i NLM. Altså alt arbeid 
som foregår både i de syv regionene og i den utskilte barne- og 
ungdomsorganisasjonen, NLM ung. Før NLM ung ble utskilt som en egen 
organisasjon, var NLM ung en egen avdeling på Hovedkontoret.  
 
Hva driver NLM ung-organisasjonen med? 
NLM ung eksiserer på mange måter for det lokale og regionale barne- og 
ungdomsarbeidet i NLM. NLM ung tilbyr nasjonale festivaler, konferanser og 
kurs. Og utvikler trosopplæringsressurser for barne- og ungdomsarbeidet. 
 
VEDLEGG 1 : Regionens lover som beskriver BUR sitt mandat (pkt. 8). 
VEDLEGG 2: Oversikt ansatte, leirsteder + barne- og ungdomslag i Region øst  
 
Vedtak:  
BUR takker for forklaringene og oversikt, og har ingen spørsmål eller innspill. 
BUR går inn for at alle tre varamedlemmer kalles inn til møtene fremover. 

Sak 20/20 Konstituering av BUR 
 

https://nlm.no/ressursbank/region-ost/BURost/
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Det skal velges en ny leder og ny nestleder.  
 
Som BUR-leder er man møteleder og involvert i utarbeidelse av saksliste. I 
tillegg vil BUR-leder eller den BUR utpeker bli representert i innstillingsråd i 
forbindelse med ansettelser av sentrale stillinger i barne- og 
ungdomsarbeidet (ung-leder, utviklingsleder og leirkonsulent). Det vil si å 
være med å vurdere hvem som skal kalles inn til intervjuer og delta i 
intervjuene samt gi en innstilling til ledermøtet i regionen på hvem en 
foreslår bør tilbys stilling.  
 
Som nestleder har man ikke noen særlige ekstraoppaver, men stepper inn i 
leders fravær.  
 
Det er to ansatte innvalgt i BUR. Vi skal ikke si at disse ikke kan velges til 
leder/nestleder, men at det tenkes igjennom at det kan dukke opp saker der 
man må melde seg inhabil. Det kan også oppstå dobbelroller. Dette gjelder 
generelt når man er BUR-medlem og ansatt.  
 
Vedtak:  
BUR konstituerte seg med Synne Malene Brække som leder og vedtok at 
nestleder velges i neste BUR-møte, 20.jan 2021.  

Sak 21/20 Møteplan vårsemesteret 2021 
 
BUR har normalt 4-6 møter mellom hvert årsmøte. Vi bør ha minimum fire 
ordinære møter frem til årsmøtet 2021.  
 
Møteplan 

- Onsdag 18.nov 2020 – 1. møte 
- Onsdag 20.jan 2021 – 2. møte 
- (Torsdag 28. jan 2021 – fellesmøte med Regionstyret en time) 
- Onsdag 10. mars 2021 – 3. møte (første behandling av årsmelding 

for 2020) 
- Onsdag 28. april 2021 – 4. møte (vedtak årsmelding) 

 
Årsmøtet 2021 legges til xxxx sted mai/juni 2021 (ikke avklart). 
Dersom det ikke åpnes for mer enn 200 deltakere, vil regionstyret 
legge til rette for at årsmøtet streames, slik at folk over hele 
regionen kan følge møtet.  

 
Vedtak:  
BUR vedtar møteplan for vårsemesteret 2021, med endring til 20.januar for 
neste møte. BUR ønsker å stare møtene kl 18. 
 

Sak 22/20 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte 25.05.2020  
 
Vedlegg 3 – protokoll fra BUR-møte 25.05.2020 
Vedlegg  4– utfyllende referat fra 25.05.2020 
 
Vedtak: 
Protokoll fra BUR-møtet 25.05.2020 godkjennes. 

Sak 23/20 Åpen samtale om hva BUR ønsker fokus på i tiden som kommer. 
 
Åpen samtale om barne- og ungdomsarbeidet i regionen, om medlemmenes 
engasjement og ønsker for dette arbeidet. Hva bør prioriteres opp eller ned? 
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Blir barn og ungdom disippelgjort gjennom regionens arbeid?  
 
VEDLEGG 5: Åpen samtale om hva BUR ønsker fokus på i tiden som kommer. 
VEDLEGG 6: Årsmelding BUR 2019 
 
Vedtak:  
BUR samtalte om viktigheten av å fortsette satsningen som har blitt gjort fra 
før i BUR og ber administrasjonen ta med seg momenter fra samtalen i det 
videre arbeid.  

Sak 24 /20 Lagsarbeid i NLM ung region øst – en foreløpig samtale 
 
Samtale om oppfølging og utvikling av lokale barne- og ungdomslag. 
 
VEDLEGG 7: Kort notat om lagsarbeidet fra utviklingsleder 
VEDLEGG 8: Lagsrapport fra 2. juli 2019 
 
Vedtak:  
BUR samtalte om lagsarbeidet og ber administrasjonen til neste møte å 
fremlegge en ny lagsrapport for 2020 som identifiserer utfordringer, 
muligheter og trender samt forslag til konkrete tiltak for styrking av 
lagsarbeidet. BUR ber admin om å utarbeide forslag til handlingsplan for 
Ung:Tro-prosjekter (med mentoroppfølging) i 2021 til neste møte.   
 

Sak 25/20 BUR-ringerunde før jul 
Hvert år ringer BUR-medlemmene rundt til alle barne- og ungdomslag 
to ganger i året. Dette er en ypperlig anlending å få kjennskap til og ta 
temperaturen på grasroten. 
 
Hvert medlem får tilsendt en oversikt på hvilke lag en skal ringe til + 
kontaktinfo. Når man ringer bruker man en mal med gode spørsmål å 
stille – og fyller inn notater fra samtaler i et skjema som blir tilsendt.  
 
Vedtak:  
BUR vil gjennomføre en ringerunde til alle BU-lag innen 10.desember. 
Utviklingsleder sender BUR en mal for ringerunden med innspillene fra 
samtalen, samt fordeling av lag mellom medlemmene og kontaktinfo. 
Notater fra samtalene oversendes utviklingsleder på ahorte@nlm.no 
senest 10. des 2020.  
 

Sak 26/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 

- Mediesaker knyttet til NLM og NLM region øst høst 2020 v/GN 
- Korona og permitteringer i 2020 v/GN 
- Smittesituasjon: Info til lokale fellesskap, ansatte og RS 6.11.2020 -- 

VEDLEGG 9 
- Viktig vedtak fra BUR 28.08.2019 om leirarbeidet i region øst  
- Steg – praktisk menighetsledertrening – 3 deltakere i første kull 

høsten 2020 
- Personalendringer i barne- og ungdomsarbeidet kan leses om på 

nettsiden og sosiale medier.   
 

Diverse 
- Årsrapport Ung Disippel skoleåret 2020-2021 v/ALH– VEDLEGG 10  

mailto:ahorte@nlm.no
https://nlm.no/arbeid-i-norge/regioner/regioninformasjon/region-ost2/steg/
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- Nyttårsfesivalen flyttet til Solbukta med maks antall v/GN 
- Leirarbeidet høsten 2020 og våren 2021 v/ALH 
- LED VEL pdf + oppføling av denne ressursern i lokallag v/ALH 
- Regionutsyn finnes på nlm.no/ost 

 
Momenter fra samtalen: 

• Vurdere kurs for leirsjefer. 

• Det er viktig at de som er med på Ung:Leder-kullet på Ung:Disippel 
får praksis lokalt gjennom året og at de utfordres på lederoppgaver 
når de er ferdig.  

• Ønskelig fra BUR å få saksdokumenter tidlig, gjerne to uker før 
møtene. Praksis har samtidig vært at alt sendes senest en uke før 
møte og at saker kan meldes inn senest to uker før møter.  

 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene og ber administrasjonen ta med seg 
momenter som fremkom av samtalen.  

 
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Gjermund Nordhus 
Leder NLM ung region øst 

https://nlm.no/ressursbank/utsyn/utsyn-region-ost/

