
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   8.3.21 
Tid   18.00-20.00 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede: Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Sunniva Fuglestveit, Andreas Gjøra, Eilin 

Åsland (1.vara), Ragnhild Naterstad (2.vara) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
Ikke tilstede:   Mons Gunnar Selstø (nestleder), Dordi Anna Apeland 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Sunniva, refleksjoner fra Jobs bok/lidelse 
Neste møte:   28-29.mai 2021 
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

1/21 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 
 

2/21 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
UL 2021 og 2022 

- Årets UL: puslespillet med program begynner å komme på plass.  
- Talere: Sverre Bøe, Dag Inge Ulstein, stories fra hele verden (NLM ung og utland). Spørsmål 

ute til noen internasjonale bidragsytere.  
- Location: alt er i spill angående alle år. Vi har kartlagt ulike arenaer. 

The Send 
- En ide om å samle hele Europa for å ha misjon på agendaen. Mobiliseringsevent for misjon. 

Andreas Nordli har booket Telenor Arena – «hele Europa» kommer til Oslo. Lørdag i uke 25. 
 
 

3/21 – Diverse orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
NLM ungs ressurser og arrangementer:   

- INTRO: Vi har nå sparket i gang INTRO, og fått masse positiv tilbakemelding på det. Det 
kommer nye episoder annenhver fredag.  

- LEVENDE TRO basic hefte: for ungdomsskole, klart i hefteform.  
- iTro: ny look på nettsidene, samt at de lager en sak i uken på lyd 



- ALDRI ALENE: nytt semester på vei – kommer nytt opplegg over seks semester  
- KORT OG GODT for de aller minste: ønsket av våre barnehager, bibelformidling for de minste 

0-3 år.  
- PULS digitalt arrangement (generelt vanskelig å vite med digitale arrangementer): 30 

påmeldte! Bra opplegg over 1,5 dager (fredag kveld og hele lørdag).  
- Diverse arrangementer og kurs med ansatte i regionene utsettes til høsten.  
- Frontline: annethvert år nasjonalt, nå har en region tatt initiativ til å lage det regionalt det 

andre året.  
 

Landsmøte 
- Blir onsdag 15.september. Valgkomite og kontrollkomite har fått beskjed. Vi har også startet 

dialogen med IKT om gode løsninger for digitale årsmøter.  
 
Årsrapportering og støtteordninger 

- Det er bekreftet fra alle ulike instanser at 2020 ikke blir tellende som grunnlagsår. Det er 
likevel spennende hva dette betyr for vår interne fordeling i 2021.  

 
 

4/21 – Orienteringer fra BUR regionene 
Type sak:  Til orientering 
 
Forelagte orienteringer: BUR Øst 20.1.21, BUR Sørvest 20.1.21 
 
Innspill: 

- LS takker regionene for referatene, og vil oppmuntrer flere til å sende.  
    

 

5/21 – Ansettelse Ungdomskonsulent  
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:  Saken føres i internprotokoll 
 

6/21 – Ansettelse Prosjektleder UL 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:  Saken føres i internprotokoll  
  
 
 
 
 


