
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   28.5.21 
Tid   18.00-20.30 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Dordi 

Anna Apeland, Andreas Gjøra, Ragnhild Naterstad (2.vara) 
Ikke tilstede:  Sunniva Fuglestveit, Eilin Åsland (1.vara) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Neste møte:   Fysisk med HS 5.juni 2021 
 
 
 

Referatpunkter                                                                                                                              
 

7/21 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:   Innkalling og referat godkjennes uten merknad 
 
 

8/21 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
UL 2021 og 2022 

- 2022: Det er gjort vedtak om OCC i uke 25. Blir kanskje fra onsdag-søndag, både grunnet 
skoleruter og The Send arrangementet.  

- 2021: Blir i Kongeparken, innholdet planlegges nå.  
The Send 

- Samme uke som UL. 
- Har hatt møte med de B&U-organisasjonene som ligger nærmest oss  

Grafisk profil og evt navnebytte 
- NLM har endret kortform til Misjonssambandet 
- Mange kommer også til å gjøre det samme (for eksempel regionene: Misjonssambandet Nord  
- NLM Gjenbruk og NLM VGS kommer etter all sannsynlighet ikke til å bytte navn nå. 
- Vi skal ha vår egen prosess  

 
 

9/21 – Diverse orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Økonomirapport 1.kvartal 21 

- Inntektene våre er omtrent som i fjor på samme tidspunkt  



- Varekostnaden er noe lavere enn i fjor grunnet arrangement. Lønnskostnaden er stabil, men 
under budsjett. Andre driftskostnader er totalt sett ca 400 000 ned fra i fjor, det fordeler seg 
og handler blant annet om generelt mindre aktivitet, avlyste arrangementer. 

- Totalt sett: et driftsresultat som er langt bedre enn på samme tidspunkt i fjor, selv om det ikke 
er sammenlignbart pga covid.  

Personal og ansettelser 
- Etter forrige Landsstyremøte gav vi tilbud til Martin Augestad, Bård Skeie Sørheim og Andreas 

Furnes. Alle tre takket ja til jobb i henholdsvis 100, 100 og 70 % stilling. I tillegg ble Dina 
Viktoria Teien tilbudt 30 % stilling. Hun takket også ja til dette.  

- Etter det har Eirik Ramsli Hauge sagt opp sin stilling i NLM ung. Ruth Skree skulle også kommet 
tilbake etter fødselspermisjon, men har sagt opp. Maria Celine Lundeby har søkt om å gå ned 
fra 30 til 20 % stilling dersom hun kommer inn på PPU-studiet, noe vi har innvilget.  

Landsmøte 2021 
- Blir onsdag 15.september. 

Diverse prosjekter – oppdatering  
- UngTro: godt driv om dagen, Ingebjørg hadde møte med regionene og ansvarlige 

der/ungledere i forrige uke, flere som er gira og ønsker å være på offensiven, uttrykker at det 
er bra at vi løfter dette fokuset. Det er også utarbeidet flere enkle ressurser til oppstart av 
ung:tro fellesskap, som også er relevante i arbeidet vårt for øvrig. 

- NLM ung har fått en rolle inn mot ettåringstjeneste i utlandet, skal ha et kortkurs for de som 
reiser ut, tanken er også å binde det mer til UngGlobal og til videre engasjement når de 
kommer hjem.  

 
 

10/21 – Orienteringer fra BUR regionene 
Type sak:  Til orientering 
 
Forelagte orienteringer:  
BURNord 29.9.20, BURNord 5.12.20, BURNord 1.2.21, BURNord 22.3.21, BURSørvest 8.3.21, 
BURSørvest 28.4.21, BURSørvest Notat sak 20 og 21, BURNordvest 17.2.21, BURNordvest 
Årsmelding2020, BURSørvest Årsmelding2020, BURNord Årsmelding2020 
 
Innspill og kommentarer:  
LS takker, setter pris på referatene, får mer hands on følelse når vi kan følge med på arbeidet i 
regionene.      
 
 

11/21 – Årsoppgjør 2020  
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:  Årsoppgjør NLM ung for 2020 godkjennes uten merknad  
  
 

12/21 – Strategi fra 2022 – fellesmøte med HS 5.6.21 
Type sak:           Til diskusjon 
 

Referatpunkter:  
LS hadde en intern samtale som forberedelse til møtet med NLMs Hovedstyre 5.6.21 


