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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 3.2.2017 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, Oslo Klokka 17.00-21.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 01/17 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Magnus Mjelstad (leder) MM mmjelstad@outlook.com    

Tarjei Asprusten 
(nestleder) 

TA Tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no   

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com  X 

Karsten Tollheim 
(1.varamedlem) 

KT ktollheim@gmail.com  X 

Håkon Rydland (2. 
varamedlem) 

HR hrydland@gmail.com  

Ragnhild Kråvik 
(3.varamedlem) 

RK ragnhild.kravik@gmail.com   

Jon Georg Fiske 
(4.varamedlem) 

JGF jfiske@nlm.no    

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
Eller Håvard Måseide (HS 
representanter) 

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

 

Åpning 
og bønn 

Tarjei 

Neste 
møte 

31.3-1.4.17 – vurderes flyttet (tar mailrunde) 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS  

   

 Fra administrasjonen  

  
 

 Regnskapsrapport per 4.kvartal 2016 (årsregnskapet er ikke ferdig 
avsluttet enda) 
 Salgsinntekter: nesten 500 000 under budsjett (Superblink og UL)  
 Kostnadssiden: lavere lønnskostnader en budsjettert, noe høyere 

kostander ellers (primært UL).   
 Regnskapet behandles i neste møte.   

 Landsmøte 2017: ser ut til å bli siste helga i oktober.  
  Fjelltun: Har startet SURF-SCHOOL som ledd i rekruttering mtp. neste 

år. 
  Oppfølging fra forrige møte på fattigdomsmidler: ønsker at NLM ung 

sentralt jobber videre med dette. 
 Fellesskap 17 fra 24-26.mars: rundt 100 påmeldte, grei fordeling på 

nettverk. Det er i ferd med å vokse seg større.  
 Vision team: ingen søkere foreløpig, flere har tatt kontakt og vist 

tydelig interesse. 
 NLM ungs strategi 2012-2018 – på tide med nytt strategiarbeid om 

ikke så lenge.   
 Ung:Tro: flere viser interesse for prosjektet 
 Vi har hatt strategidag i staben 
 Staben i NLM ung – vi ser på ulike løsninger på organisering på lang 

sikt.  

 
 

 Annet  

  UL styringsgruppe v/Astrid Rydland Aasen 
 Tema: Til verdens ende 
 Talere er på plass  

 Fra regionene/LS-medlemmene: LS takker for orienteringene, det er 
spennende å følge med på arbeidet i regionene.  

 

Sak Fremstilling Merknad  

1/17 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad. 

 

2/17 Andaktsopplegg for barn 3-5 år  

 Vedtak: 
LS ønsker at det satses på andaktsopplegg for aldersgruppen 3-5 år under 
forutsetning av at NLM barnehagene dekker minimum 50 %, samt at det 
legger seg til rette i forhold til resten av stillingskabalen i NLM ung.  

 

3/17 Eventuelt  



 3 

 

  Få UT I VERDEN på agendaen neste styremøte  
 Landsmøte på GF: LS er godt fornøyde med tildelt tid, og kommer 

tilbake med tanker om hva som er med «åpen taletid for alle» osv.  

 


