
 
 

 
 

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND UNG, SINSENVN. 25, 0572 OSLO • TELEFON 22 00 72 00 • ORG.NR. 999 063 756 
www.nlm.no/nlm-ung • ung@nlm.no 

 

                                                                                                                                                         Oslo 08.04.2022   
 
 
Kjære fellesskap og medlemmer i Misjonssambandet ung 
 
På vegne av Landsstyret har vi gleden av å kunne invitere til ekstraordinært Landsmøte i 
Misjonssambandet ung fredag 8.juli 2022 klokken 13.00 på Oslofjord Convention Center. 
 
Misjonssambandet ung har eksistert som selvstendig organisasjon i 10 år. Vi ønsker å bringe evangeliet 
om Jesus Kristus til en ny generasjon, og på landsmøtet tar vi en liten fot i bakken for å oppsummere 
hvor vi står i dag. Men enda viktigere: vi setter kursen for de neste ti årene!  
Du er invitert til å være med på beslutningen om hvor veien videre skal gå. Denne avgjørelsen tar vi 
sammen med Misjonssambandet, når vi denne sommeren skal vi vedta ny tiårsstrategi.  
I løpet av de siste ti årene har vi erfart at strategien har avgjørende betydning – både for arbeidet vårt 
og for enkeltmenneskers liv. Vi håper at du vil være med å påvirke og ta del i den viktige beslutningen 
om framtiden for organisasjonen vår.  
 
Utsendinger 
I henhold til våre vedtekter må man være utsending for å ha stemmerett på Landsmøtet. Alle fellesskap 
som er innmeldt i Misjonssambandet ung har anledning til å sende representanter til landsmøtet. I 
vedtektene i § 3 står det blant annet: 
 
NLM ungs landsmøte består av: 

- Utsendinger fra fellesskap tilsluttet NLM ung. Hvert fellesskap med inntil 25 medlemmer kan 
sende inntil to utsendinger. Fellesskap med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. 
Fellesskap med 50-75 medlemmer kan sende seks utsendinger osv. 

- Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i NLM ung 
- Landsstyret i NLM ung 
- Direktemedlemmer i NLM ung har stemmerett, men deres stemmer vektes med 1/10 av de 

stemmeberettigede fra fellesskap og fra de regionale barne- og ungdomsrådene. Det kan ikke 
delta flere direktemedlemmer på landsmøtet enn det totale antallet utsendinger fra fellesskap 
og regionale barne- og ungdomsråd. I de tilfellene hvor antallet direktemedlemmer overstiger 
antallet utsendinger, vil landsstyret gjennomføre en tilfeldig trekning for å avklare hvilke 
direktemedlemmer som vil få stemmerett.  

 
Vi ber om at dere velger utsendinger og melder de inn via påmeldingsskjemaet som dere finner ved å 
følge denne linken: Landsmøte - Norsk Luthersk Misjonssamband (nlm.no)  
Det er også mulig å finne utskrivbart fullmaktsskjema i lenken nederst i innkallingen.   
 
Vi ønsker at alle melder seg på i god tid før landsmøtet, for å kunne tilrettelegge for et godt møte 
sammen med Misjonssambandet sin Generalforsamling. Vi ber også om at direktemedlemmer melder 
seg på i samme skjema som er linket til over. 
 
Sakspapirer 
Saksliste og saksdokumenter legges ut på https://nlmung.no/landsmote. Dette skjer innen en måned 
før selve landsmøtet (ref vedtektene).  
 
 
Hjertelig velkommen på Landsmøte! 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Sunniva Fuglestveit,     Hans Kristian Skaar 
Styreleder         Daglig leder 
 
 
 
 
Vedlegg 1 
Fullmaktsskjema – https://nlmung.no/landsmote  
 
 
 
 
 

 


