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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                                                
Leder av landsstyret, Tarjei Asprusten, ønsket velkommen til møtet og tok oss igjennom de 
første sakene i sakslisten. 
  
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad.  
Vedtak: Ingen innvendinger. Landsmøte godkjenner innkalling og saksliste.  
  
SAK 2 – KONSTITUERING AV LANDSMØTET 
  
2.1 Forhandlingsreglement 
Forslag til vedtak: Forslaget til forhandlingsreglementet vedtas for landsmøtet 2021.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
 
2.2 Ordstyrer/dirigent 
Forslag til vedtak: Madelen Nordhagen og Vegard Heldal velges til ordstyrere. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
  
Madelen Nordhagen og Vegard Heldal ledet landsmøtet videre. 
  
2.3 Referenter 
Forslag til vedtak: Birgit Ydstebø Kvinlaug og Håvard Jøssang velges til referenter. 
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
  
2.4 Underskrive protokoll 
Forslag til vedtak: Karsten Tollheim og Joakim Halvorsen velges til å underskrive protokoll.  
Vedtak: Forslag vedtatt uten merknad 
  
SAK 3 – Godkjenning av toårsmelding og regnskap for perioden 
2019-2020 
  
Tarjei Asprusten presenterte noen utdrag fra toårsrapporten for 2019-2020:  
 
Denne perioden har vært preget av pandemi, og det har vært vanskelig å drive barne- og 
ungdomsarbeid som normalt. Man er ikke helt sikker på konsekvens og status etter dette 
ennå.  
 
Det har likevel vært positive meldinger. Bl.a. har to nye lag blitt meldt inn i Finnmark under 
denne perioden. Nytt trosopplæringsmateriell har blitt produsert, bl.a. “Aldri alene”, “Kort og 
godt”, nye Levende tro-hefter, undervisningsmateriell om seksualitet, og ny Youtube-kanal er 
lansert.  
 
Tarjei Asprusten gikk kjapt igjennom årsregnskapet for 2019 og 2020:  
 
I 2019 var inntektene nokså stabile sammenlignet med 2018, utenom ved UL, hvor 
inntektene økte hovedsakelig pga. økte sponsorinntekter. Vi fikk mindre tilskudd fra 
Misjonssambandet. Varekostnader økte pga. ferdigstilling av ressurser, og lønnskostnader 



var noe lavere enn i 2018. Driftskostnader var på ca. 1 million mer enn i 2018, pga. tilskudd 
til ungdomsarbeid på Island, reiser, konferanser og investeringer på UL.   
  
2020 er vanskelig å sammenligne med 2019 pga. Covid-19. Inntektene på UL ble noe 
høyere. Lønnskostnader var relativt stabile. Varekostnader var noe lavere. Det har vært mye 
mindre reisevirksomhet. Totalt har driftskonstnader gått ned med 2,5 millioner i forhold til 
2019. Tilskuddet til Island (SIK) ble avbrutt pga. at det ikke var noe barne- og 
ungdomsarbeid. 
 
Kommentarer: Ingen kommentarer til rapportene eller gjennomgangen. 
   
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap uten kommentarer.  
Vedtak: Vedtatt via GoPlenum 
  
SAK 4 – Rapport fra kontrollkomité 
  
Deler av beretningen fra kontrollkomitéen ble lest opp av dirigentene. 
 
Kommentarer: Ingen kommentarer til sak 4. 
 
Forslag til vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.  
Vedtak: Vedtatt via GoPlenum 
  
  
SAK 5 – Valg  
  
Alle valg til landsstyret og komitéer ble gjort digitalt via systemet GoPlenum. 
Ordstyrerne forklarte hvordan man skulle bruke systemet GoPlenum. 
  
5.1 Valg av leder av landsstyret 
Leder av landsstyret velges for fire år. 
Kandidaten med flest stemmer velges som leder av landsstyret. Den andre kandidaten stiller 
til valg som fast medlem.  
 

Kandidat Ant. 
stemmer 

Merknad 

Sunniva Fuglestveit  21,4 Stiller til valg som fast medlem av 
landsstyret om hun ikke blir valg 
som leder. 

Malene Bjørgaas  8,1 Stiller til valg som fast medlem av 
landsstyret om hun ikke blir valg 
som leder. 



Tot. antall gyldige 
stemmer 

 29,5  29 utsendinger og 5 
direktemedlemmer + 3 blanke 
stemmesedler 

   
Vedtak: Sunniva Fuglestveit ble valgt som leder av landsstyret for fire år.   
  
5.2 Valg av faste medlemmer av landsstyret 
 
Landsstyrets sammensetning fram til landsmøtet: 
Tarjei Asprusten (leder) 
Mons Gunnar Selstø (Nestleder) 
Dordi Anna Apeland (fast medlem) 
Live Dorthea Gusland (fast medlem til 01.08.2020) 
Andreas Furnes (fast medlem til 01.08.2020) 
Sunniva Fuglestveit (1. varamedlem frem til 01.08.2020, så fast medlem fra 01.08.2020) 
Andreas Gjøra (2. varamedlem frem til 01.08.2020, så fast medlem fra 01.08.2020) 
 
Valget til landsstyret ble gjort i to omganger. Først velges de to kandidatene med flest 
stemmer til faste medlemmer av landsstyret. De andre kandidatene som har sagt seg villig, 
stiller videre til valg av varamedlemmer. 
 
Åpnet for benkeforslag: Ingen forslag innkommet. 
 
Resultat fra valg av faste styremedlemmer: 

Kandidat Ant. 
stemmer 

Merknad 

Per Magnus Austnes  8,0 Stiller til valg av varamedlemmer 

Maria Totland Bakke 1,0 Stiller til valg av varamedlemmer 

Malene Bjørgaas  9,2 Stiller til valg av varamedlemmer 

Andreas Gjøra  23,5 Valgt som fast medlem 

Joakim Halvorsen  4,0 Stiller til valg av varamedlemmer 

Solveig Harestad  1,0 Stiller til valg av varamedlemmer 

Kristin Lende 4,0  Stiller til valg av varamedlemmer 



Andreas Skjelde  9,2  Valgt som fast medlem 

Ingvild Amalie Stavran  4,1 Stiller til valg av varamedlemmer 

Magnar Øygarden  1,0 Stiller til valg av varamedlemmer 

Tot. antall gyldige 
stemmer 

 65 32 utsendinger og 5 
direktemedlemmer (med 2 stemmer 
hver) + 1 blank stemmeseddel 

  
Vedtak: Andreas Gjøra og Andreas Skjelde ble valgt som faste medlemmer av 
landsstyret for fire år.   
   
Etter at Landsmøtet var avsluttet, ble det oppdaget at den ene av kandidatene som ikke fikk 
fast plass i styret, hadde like mange stemmer som den som fikk den siste faste plassen i 
styret. Dette ble meldt til administrasjonen i Misjonssambandet ung, og etter juridisk bistand 
ble dette tatt videre til Landsstyret, og behandles som egen protokollført sak i første 
styremøte.  
 
5.3 Valg av varamedlemmer til landsstyret 
  
Det velges fire varamedlemmer til landsstyret for to år. De fire kandidatene med flest 
stemmer blir henholdsvis 1., 2., 3., og 4.varamedlem etter antall stemmer.  
 
Åpent for benkeforslag: Ingen forslag innkommet. 
 
Åpent for anbefalinger:  
 
Resultat fra valg av varamedlemmer: 

Kandidat Ant. 
stemmer 

Merknad 

Per Magnus Austnes  17,0       4. varamedlem 

Maria Totland Bakke  9,2   

Malene Bjørgaas  25,2 1. varamedlem 

Joakim Halvorsen  23,4 2. varamedlem 

Solveig Harestad  9,3   



Kristin Lende  7,1   

Ingvild Amalie Stavran   13,4   

Magnar Øygarden  21,4 3. varamedlem 

Tot. antall gyldige 
stemmer 

 126 31 utsendinger og 5 
direktemedlemmer (med 4 
stemmer hver) + 2 blanke 
stemmesedler 

 
Vedtak: Malene Bjørgaas, Joakim Halvorsen, Magnar Øygarden og Per Magnus 
Austnes ble valgt som henholdsvis 1.-4.  varamedlem av landsstyret for to år, 
perioden 2021-2023. 
 
For perioden 2021-23 består landsstyret av følgende: 
Faste medlemmer: Sunniva Fuglestveit - leder (2021-24), Mons Gunnar Selstø (2019-21), 
Dordi Anna Apeland (2019-21), Andreas Gjøra(2021-24) og Andreas Skjelde(2021-24).   
Varamedlemmer: 1.varamedlem Malene Bjørgaas , 2.varamedlem Joakim Halvorsen (2021-
23), 3.varamedlem Magnar Øygarden og 4.varamedlem Per Magnus Austnes (alle 2021-23) 
 
5.4 Valg av valgkomité 
Valgkomiteens sammensetning fram til landsmøtet: 
Silje Espeland (fast medlem) 
Øyvind Sollien (fast medlem) 
Lovise Marlene Hugdal (fast medlem) 
Kristian Johansen (fast medlem) 
Lars Petter Ødegaard (fast medlem) 
 
Det velges tre faste medlemmer til valgkomiteen for fire år, og to varamedlemmer for to år. 
De tre kandidatene med flest stemmer blir faste medlemmer, de to neste blir henholdsvis 1. 
og 2. varamedlem. 
 
Åpent for benkeforslag: Ingen forslag innkommet. 
 
Åpent for anbefalinger: 
 
Resultat fra valg av valgkomité: 

Kandidat Ant. 
stemmer 

Merknad 

Daniel Elias Fredly  3,1   



Malene Furnes  11,1 1. Varamedlem 2 år 

Sondre Kvalvik  18,3  Fast medlem 4 år  

Ole Johannes Lindseth  19,1  Fast medlem 4 år 

Ida Kristine Neema 
Malde 

 5,1   

Arne Meier  10,3 2. Varamedlem 2 år 

Anders Rege 27,4    Fast medlem 4 år 

Simon Trefjord  3,1   

      

Totalt antall gyldige 
stemmer 

 97,5 32 utsendinger og 5 
direktemedlemmer (med 3 
stemmer hver) + 1 blank 
stemmeseddel 

  
Vedtak: Anders Rege, Ole Johannes Lindseth og Sondre Kvalvik ble valgt som faste 
medlemmer av valgkomiteen for fire år. Malene Furnes og Arne Meier ble valgt som 
henholdsvis 1. og 2. varamedlem av valgkomiteen for to år. 
  
For perioden 2021-23 består valgkomiteen av følgende: 
Silje Espeland (2019-23), Øyvind Sollien (2019-23), Anders Rege (2021-25), Ole Johannes 
Lindseth (2021-25) og Sondre Kvalvik (2021-25) som faste medlemmer av valgkomiteen. 1. 
varamedlem Malene Furnes (2021-23) og 2. varamedlem Arne Meier (2021-23) 
  
5.5 Valg av kontrollkomité 
Kontrollkomiteen fram til landsmøtet: 
Ingvild Veggeland (fast medlem) 
Terje Fauske (fast medlem) 
Daniel Brandsæter (fast medlem) 
 
Det velges ett fast medlem til valgkomiteen for fire år, og to varamedlemmer for to år. Den 
kandidaten med flest stemmer blir fast medlem, de to neste blir henholdsvis 1. og 2. 
varamedlem. 
 
Åpent for benkeforslag: Ingen forslag innkommet. 
 



Åpent for anbefalinger: 
 
Resultat fra valg av kontrollkomite: 

Kandidat Ant. 
stemmer 

Merknad 

Ørjan Byberg  4,0   

Ole Thomas Fidjeland  0,1   

Veslemøy Furuseth  3,0   

Marit Immerstein  6,1  Varamedlem 2 år 

Linchen-Elise Nygård  1,0   

Ole-Eivind Osestad-
Røvik 

 4,1  Varamedlem 2 år 

Liv-Margrethe Muren 
Ulvund 

 2,0   

Lars Martin Vik  10,2  Fast medlem 4 år 

Eirik Vivelid  1,0   

 Totalt antall gyldige 
stemmer 

 31,5 31 utsendinger og 5 
direktemedlemmer + 1 blank 
stemmeseddel 

  
Vedtak: Lars Martin Vik ble valgt som fast medlem av kontrollkomiteen for fire år. 
Marit Immerstein og Ole-Eivind Osestad-Røvik ble valgt som henholdsvis 1. og 2. 
varamedlem av kontrollkomiteen for to år. 
  
For perioden 2021-23 består kontrollkomiteen av følgende: 
Terje Fauske (2019-23), Ingvild Veggeland (2019-23) og Lars Martin Vik (2021-25) som 
faste medlemmer av valgkomiteen. 1. varamedlem Marit Immerstein (2021-23) og 2. 
varamedlem Ole-Eivind Osestad-Røvik (2021-23). 
  
  
SAK 6 – Strategi fra 2022 
  



Hans Kristian Skaar hadde en redegjørelse for arbeidet med ny samlet strategi for alt 
arbeidet i Misjonssambandet og Misjonssambandet ung, som skal vedtas på GF 2022. 
Etterpå ble det åpnet for kommentar fra landsmøtet.  
 
De siste 10 årene har vi ut i fra misjonsbefalingen jobbet ut i fra fire retninger;  

- UT i verden: internasjonal bistand og misjon 
- INN i fellesskapet: fellesskaps- og lederutvikling 
- UT i Norge: utadrettet arbeid/diakonale tiltak i Norge 
- INN i troen: trosopplæring og personlig trosliv  

 
Planen er en ny strategi som hele Misjonssambandet-familien står sammen om. Dette står 
også i vedtektene til Misjonssambandet ung.  
 
Gruppa som har jobbet med den nye strategien har landet på at de vil erstatte de fire 
retningene med en ny strategi, som er felles med moderorganisasjonen.  
 
Rammeverket og hovedmålene i den nye strategien begynner også med misjonsbefalingen; 
“Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende..” 
(ACTA 1,8) 
 

1. Evangeliet til de minste nådde - vi vil forkynne evangeliet i Norge og internasjonalt 
slik at alle får mulighet til å høre det og ta imot Jesus 

2. Evangeliet til neste generasjon - vi vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre 
om og ta imot Jesus 

3. Tjen hverandre - vi vil bygge sterke, inkluderende og varme fellesskap 
4. Elsk din neste - vi vil vise diakonal omsorg og gjestfrihet 
5. Gjør disipler - vi vil utruste mennesker til å følge Jesus og lære dem å holde alt han 

har befalt 
6. Nyskapende formidling - vi vil stadig søke nye muligheter for å forkynne 
7. Ansvarlig forvaltning - vi vil vise omsorg for hele mennesket og skaperverket 

 
Vedtak over forslag: Samtalen tas med videre i Misjonssambandet ungs arbeid med ny 
strategi fra 2022. 
 
Vedtaket fikk flertall som stemte “for”. 
 
Avslutning av møtet: 
 
Tarjei Asprusten takket avtroppende medlemmer av styret, og bidragsytere til det digitale 
landsmøte. 
 
Mons Gunnar Selstø takket Tarjei for innsatsen som leder for styret:   
 
 
Landsmøtet ble avsluttet av Tarjei Asprusten. 
  
  






