
Protokoll fra: 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   26.3.2020 
Tid   17.00 – 20.00 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Andreas 

Furnes, Live Dorthea Gusland, Dordi Anna Apeland, Sunniva Fuglestveit 
(1.vara), Andreas Gjøra (2.vara) 

Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Tarjei  
Neste møte:   5-6.juni 2020  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

1/20 – Godkjenning av innkalling og referater fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 
 

2/20 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Håndtering av Covid19-situasjonen i NLM og NLM ung  

- Økonomisk dramatisk for NLM: inntekter fra Gjenbruk, kollekt og leirsteder forsvinner. 
- Det kommer nye initiativer: Gudstjeneste på nett, kommer barnemøte og ungdomsmøte.  
- Positivt: mange views på nett – i alle slags former (Bibelstudier, basar osv.)  

Prosess rundt Bible Project 
- Har vært en prosess med flere organisasjoner for å få det på norsk.  

 

3/20 – Personalorienteringer 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Oppsigelser:  

- Christian Bredvei Gusland har sagt opp sin stilling som arrangementskonsulent (og 
prosjektleder for UL) fra 31.12.2020.  

- Simeon Ottosen har sagt opp sin stilling som redaktør for iTro fra 31.7.2020.  
Utlysninger:  

- Vi har utlyst følgende stillinger med søknadsfrist 17.4.20, som vi muligens forlenger i lys av 
corona-situasjonen. Stillingene må også diskuteres (om man kan fylle alle nå) i lys av 
ansettelsesstopp/permitteringer/totalsituasjonen i NLM og NLM ung.  



o Redaktør iTro, fast stilling, inntil 40 % 
o Prosjektleder UL, fast stilling, inntil 100 % 
o Ungdomskonsulent, fast stilling, inntil 100 % 
o Ungdomskonsulent (/lederutviklingskonsulent), vikariat, inntil 100 %  

 
 

4/20 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
 
Forelagte orienteringer: BUR Midt-Norge 14.9.19, BUR Nord – fellesmøte med Regionstyret 7.12.19, 
BUR Nord 7.12.19, BUR Sørvest 13.11.19, BUR Sørvest 19.2.20, BUR Vest 17.1.20, BUR Øst 12.12.19  
 
Innspill:  

- Veldig gledelig å lese at mange ble kristne på leir i Nord!  
- Landsstyret takker for referatene, og setter stor pris på å få dem.  

 
 

5/20 – Oppdatering KRIK 
Type sak:  Til orientering og diskusjon 
 

- KRIK er i en prosess knyttet til hvordan deres tidligere vedtak vil se ut i praksis når det gjelder 
blant annet ansatte og tillitsvalgte. Saken tas opp igjen i ulike organ senere.  

 
 

6/20 – Årsregnskap 2019  
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:  Årsregnskap for 2019 vedtas uten merknad 
 

 

7/20 – UL  
Type sak:  Til orientering  
 
Orientering: 

- Styringsgruppen hadde møte tidligere i uken, for tidlig å konkludere, vi vet for lite.  
- 22.april nytt Styringsgruppemøte: vi håper å vite mer for å ta gode beslutninger da. 
- Vi har skissert ulike alternativer for UL, fra fullt digitalt til mer minimumsversjon.  

  


